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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                                                                                                                        
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خالصه گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري اهواز

تاريخ گزارش:                     99/3/31

حوزهرديف
پروژه هاي تكميل شده

سرمايه انساني   معاونت برنامه ريزي و توسعه

صفحه 1 از 2۹۴



فصل اول
پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده

صفحه 2 از 2۹۴



نطقه  دا  1شهرداري منطقه 1ش
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده

صفحه 3 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

520پروژه های مربوط به باغ شیخ

1
اجرای دال بتني جهت درپوش گذاری جوی های روباز خیابان های باغ شیخ، واقع 

 شهرداری1در حوزه خدماتي منطقه 
52090/7/1190/9/11100منطقه1/14/21775

11,382پروژه های مربوط به مرکز شهر

7009191100منطقه شهرداری1خرید موزاییک گرانیتي خیابان آزادگان توسط منطقه 2

33291/8/191/9/1100100منطقه11/14/27558 شهرداری1زیرسازی،آسفالت خیابان صابرپور، در حوزه خدماتي منطقه 3

4
تهیه مصالح جهت بهسازی سرویس های بهداشتي مسجد شهید دکتر بهشتي، 

شهرداری1واقع در حوزه خدماتي منطقه
4919191100منطقه

4009191100منطقهتهیه کفپوش مسیر نابینایان و کفپوش ترافیکي جهت تقاطع های مسیر آزادگان5

6
 1در منطقه  (خیابانهای سیروس و کاوه)ساماندهي و بهسازی خیابانهای مرکز شهر 

شهرداری
48691/11/1492/1/14100منطقه11/14/39664

38292/08/0692/10/06100منطقه11/14/69444 شهرداری1در منطقه (دانشگاه علمي کاربردی)پیاده رو سازی خیابان نظام وفا 7

8
تخریب ساختمان فرسوده واقع در خیابان آزادگان ،نبش وکیلي ،روبروی پمپ 

بنزین در منطقه یک شهرداری
15092/08/1492100منطقه11/14/70447

9
 (احمدی)تخریب ساختمان فرسوده واقع در خیابان کافي نبش کرمي خراط 

درمنطقه یک شهرداری
15092/10/192100منطقه11/14/75080

10
خرید مبلمان و تجهیزات شهری و وسایل بازی و پارکي پارك کودك واقع در 

 شهرداری1خیابان امام خمیني جنب ساختمان جهاد کشاورزی در منطقه 
83593/4/2193/12/29100سازمان زیباسازی15/1/17

5259393100منطقه نفر نخل در خیابان نادری105کاشت 11

12
متر مربع در 2800فاز اول رنگ آمیزی دیوارهای خیابان امام خمیني به متراژ 

 شهرداری1منطقه 
70093/10/2893/11/28100100منطقه11/14/115462

13

تخریب ، بارگیری ، حمل و تخلیه مواد حاصله ساختمان فرسوده واقع در خیابان 

 1 در منطقه 82شهید عظیم حد فاصل خیابانهای مسلم و علم الهدی پالك 

شهرداری

7093/11/1393100منطقه11/14/117233

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

صفحه ۴ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

14
تخریب ، بارگیری ، حمل و تخلیه مواد حاصله ساختمان فرسوده واقع در خیابان 

 شهرداری1شهید کتانباف حد فاصل خیابان های عظیم و جهانیان در منطقه 
7093/08/1493100منطقه11/14/107760

15
 (ره  )خرید کانکس جهت استقرار نیرو و تجهیزات کارت پارك خیابان امام خمیني 

 شهرداری1در منطقه 
709393100منطقه

30093/7/593/9/5100منطقه11/14/104039 شهرداری1بهسازی ورودی خیابان امام خمیني در منطقه 16

35095/4/595/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50 مطالعات طرح ساماندهي و بهسازی بازار کاوه17

2,01691/6/2993/12/2910060سازمان نوسازی و بهسازی115/15/1/32/7 شهرداری1تکمیل پیاده رو سازی هسته مرکزی شهر در منطقه 18

19
پیاده روسازی و جدولگذاری قسمتي از خیابان آزادگان ، پارك محله ای ادهم و 

 شهرداری1ترمینال غدیر در منطقه 
98895/9/3095/11/30100منطقه11/38/179980

20
 1بازسازی آب نماهای پل سیاه ، چهارراه نادری جنب بانک قوامین در منطقه 

شهرداری
7521394/09/0794/10/7100منطقه11/38/14395

21
احداث جایگاه ایستگاه  تاکسي شهید فهمیده واقع در ابتدای خیابان خسروی در 

 شهرداری1منطقه 
59593/11/2094100منطقه11/14/117952

22
 1خرید درز گیر پلي یورتان جهت پیاده روهای خیابان سلمان فارسي در منطقه 

شهرداری
70093/10/193/11/1100100منطقه11/14/112617

23
تخریب و آوار برداری ساختمان مسکوني حادثه دیده از انفجار گاز واقع در خیابان 

 شهرداری1مسجدی بین ادهم و گندمي در محدوده منطقه 
فاکتوری1209696100منطقه

24
 1جدولگذاری سنگي فالورباکس های خیابان سلمان فارسي واقع در منطقه 

شهرداری
فاکتوری20097/6/1197/7/11100منطقه11/38/243337

134,590پروژه های مربوط به ساحل  کارون در محدوده منطقه 

25
چمن کاری حاشیه کارون روبروی سازمان پارکها و حاشیه بلوار هاشمي، واقع در 

 شهرداری1حوزه خدماتي منطقه 
70091/4/1991/6/19100منطقه11/14/11916

26
رنگ آمیزی نرده های حاشیه رودخانه کارون ، حد فاصل پل های هشتم تا پل 

 شهرداری1چهارم در منطقه 
40093/12/1094/1/10100منطقه11/14/120075

27
ترمیم پیاده رو و دیوار بلوکي فضای سبز ساحلي حد فاصل پل چهارم تا هشتم، 

 شهرداری1واقع در حوزه خدماتي منطقه 
57890/7/2090/10/19100منطقه1/14/24664

28
اجرای تاسیسات روشنایي پارك ساحلي روبروی سازمان پارکها و فضای سبز در 

 شهرداری1منطقه 
1,0009191100منطقه

صفحه 5 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

29
وسایل بازی و پارکي، تندرستي و )تجهیز پارك ساحلي روبروی فروشگاه رفاه 

 شهرداری1در منطقه  (مبلمان شهری
2,50091/6/2891100سازمان زیباسازی1500/8161

30
خرید مصالح مورد نیاز آبیاری فضای سبز مقابل سازمان پارکها بلوار ساحلي، واقع 

 شهرداری1در حوزه خدماتي در منطقه 
9809191100منطقه

31
خاکریزی محوطه بلوار ساحلي حد فاصل پل سیاه تا بیمارستان حضرت امام 

 شهرداری1، واقع در حوزه خدماتي  منطقه (ره)خمیني 
60091/6/2891/7/28100منطقه11/14/21354

32
اجرای پیاده رو باند کندرو ساحلي حد فاصل پل سیاه و هتل پارس، واقع در حوزه 

 شهرداری1خدماتي منطقه 
69991/12/692/2/6100منطقه11/14/42466

33
اجرای تاسیسات روشنایي پارك ساحلي روبروی سازمان پارك ها و فضای سبز در 

محدوده شهرداری منطقه یک
1,0009191100منطقه

34
پیاده روسازی مقابل سازمان پارك ها واقع در جاده ساحلي در حوزه خدماتي 

شهرداری1منطقه
59490/11/1591/2/4100منطقه1/14/39955

35
تکمیل و راه اندازی سیستم روشنایي فضای سبز حاشیه رودخانه حدفاصل پلهای 

چهارم و پنجم
50090/2/790/2/8100منطقه1900/972

36
احداث پیاده رو جنب زمین فوتبال واقع در جاده ساحلي، واقع در حوزه خدماتي 

 شهرداری1منطقه 
52591/4/2891/6/28100منطقه1/14/13194

37
 1اصالح هندسي جاده ساحلي شرقي ضلع جنوبي سازمان پارکها توسط منطقه

شهرداری
6289191100سازمان عمران شهری

38
اجرای عملیات بتن ریزی  زمین بازی فضای سبز ساحلي روبروی سازمان پارکها  

شهرداری1در منطقه 
41392/5/3092/7/28100منطقه11/14/62385

70092/4/192/6/1100منطقه11/14/56320 شهرداری1پیاده رو سازی ساحلي شرقي از سازمان پارکها تا خ جنت در منطقه 39

40
ساخت و نصب بوالرد در جاده ساحلي حد فاصل پل چهارم و هتل پارس توسط 

 شهرداری1منطقه 
25092/4/192100منطقه11/14/56321

41
تهیه )اجرای جدول گذاری زمین بازی فضای سبز ساحلي روبروی سازمان پارکها  

شهرداری1در منطقه  (موزاییک بعهده کارفرما
68992/07/1592/09/15100منطقه11/14/67207

42
تخریب، جدولگذاری و اصالح هندسي جاده ساحلي شرقي، ضلع جنوبي سازمان 

 شهرداری1پارکها منطقه 
66592/3/1992/4/19100منطقه11/14/54607

43
تهیه موزاییک جهت پیاده روسازی ساحلي شرقي از سازمان پارك ها تا خیابان 

 شهرداری1جنت در حوزه خدماتي منطقه 
3089292100منطقه

44
اجرای جدولگذاری زمین بازی فضای سبز ساحلي روبروی سازمان  پارکها در 

 شهرداری1منطقه 
92/9/14100  92/7/14  687منطقه11/14/67207

45
تخریب، جدولگذاری و اصالح هندسي جاده ساحلي شرقي، ضلع جنوبي سازمان 

 شهرداری1پارکها منطقه 
66592/3/1992/5/19100منطقه11/14/54607

صفحه 6 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

46
پیاده روسازی و جدولگذاری بلوار ساحلي از میدان فاطمي زاده تا خیابان جنت در 

منطقه یک شهرداری
93/6/15100100  93/2/14  695منطقه11/14/88169

709292100منطقه شهرداری1رنگ آمیزی جداول مسیر جاده ساحلي توسط منطقه 47

48
احداث سکوی نشیمن تماشاچي زمین ورزشي فوتسال ساحلي جنب پارك ربیع در 

 شهرداری1منطقه 
46993/6/1793/8/17100منطقه11/14/101994

49
 1ریسه بندی بلوار ساحلي شهید فهمیده جهت مراسمات ومناسبت ها در منطقه 

شهرداری
7009393100منطقه

6919393100منطقه شهرداری1تهیه ماسه فوتسال ساحلي پارك ربیع در منطقه 50

51
چمن کاری جنب فروشگاه رفاه و حاشیه کارون دو طرف پل هشتم، واقع در حوزه 

 شهرداری1خدماتي منطقه 
69891/4/1991/6/19100منطقه11/14/11918

6009191100منطقه شهرداری1اجرای تاسیسات روشنایي پارك روبروی فروشگاه رفاه در منطقه 52

53
احداث سیستم روشنایي پارك روبروی فروشگاه رفاه، واقع در حوزه خدماتي 

 شهرداری1منطقه 
3909191100منطقه

54
 1اجرای پیاده رو فضای سبز روبروی فروشگاه رفاه، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
47791/1/1591/4/13100منطقه1/14/48063

55
تهیه و اجرای سیستم روشنایي پارك هاشمي، فضای سبز روبروی فروشگاه رفاه و 

 شهرداری1جب پل سیاه،واقع در حوزه خدماتي منطقه
6569191100منطقه

56
چمن کاری روبروی پارکها در بلوار شهید فهمیده، واقع در حوزه خدماتي در منطقه 

 شهرداری1
1,20091/2/2191100سازمان پارکها و فضای سبز1700/8513

57
 1خاکریزی خاك نباتي مقابل سازمان پارك ها، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
60491/1/2891/2/28100منطقه1/14/49108

58
احداث پیاده رو  جاده ساحلي حد فاصل آمفي تئاتر روباز تا پایانه اتوبوسراني، 

 شهرداری1واقع در حوزه خدماتي منطقه
1,3309191100منطقه

59
بهسازی سالن آمفي تئاتر روباز جاده ساحلي، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری1
69991/8/1891/9/18100100منطقه11/14/30753

60
تهیه کفپوش و جدول بعهده )اجرای زمین بازی جنب فضای سبز آمفي تئاتر روباز 

 شهرداری1در حوزه خدماتي منطقه (کارفرما
29091/11/1592/1/15100منطقه11/14/40202

69091/4/2891/6/28100منطقه1/14/12431 شهرداری1پیاده روسازی جنب سالن آمفي تئاتر روباز در حوزه خدماتي منطقه 61

62
تهیه، حمل، کاشت و نگهداری چمن فضای سبز جنب پل سیاه واقع در حوزه 

1خدماتي منطقه 
63091/11/1192/1/11100منطقه11/14/39312

صفحه 7 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

63
 1اجرای تاسیسات آبیاری فضای سبز روبروی سازمان پارکهاواقع در سطح منطقه 

شهرداری
34391/11/2991/11/29100منطقه11/14/41645

64
اجرای دال بتني زیر پیاده روسازی فضای سبز جنب پل سیاه در حوزه خدماتي 

 شهرداری1منطقه
5769191100منطقه

65
زیرسازی و جدولگذاری جاده کنار نرده از پل سیاه تا هتل پارس در حوزه خدماتي  

 شهرداری1منطقه
36192/1/1892/2/18100منطقه11/14/46584

66
 1اجرای ادامه پیاده روسازی باند کندرو حد فاصل پل سیاه و هتل پارس در منطقه 

شهرداری
39292/4/192/5/1100منطقه11/14/56309

33492/2/792100منطقه11/14/49195 شهرداری1مکانیزه نمودن ایستگاه اتوبوس پایانه شهید فهمیده توسط منطقه 67

70094/1/2994/2/29100منطقه11/38/124270 شهرداری1چمن کاری و لکه گیری مسیر بلوار فهمیده و پارك ربیع در منطقه 68

1,99293/10/694/1/31100منطقه11/14/112929 شهرداری1پیاده روسازی بلوار ساحلي از پارك ربیع تا خیابان جنت در منطقه 69

70
 متر مکعب ماسه ساحلي از بندر گناوه برای زمین فوتبال ساحلي 160تهیه و حمل 

 شهرداری1پارك ربیع در منطقه 
فاکتوری609494100منطقه

71

خرید چراغ های مخصوص آب نماها به منظور تعمیر و بهسازی آب نماهای بلوار 

، پارك کارون فاز یک ، بلوار شهید فهمیده جنب  (جنب پل پنجم  )شهید فهمیده 

 شهرداری1پل چهارم در منطقه 

70093/12/693100منطقه11/119726

72

تعمیر و بهسازی سامانه روشنایي بلوار شهید فهمیده جنب پل پنجم ، پارك کارون 

 جنب پل کابلي ، لوپ شمالي و جنوبي پل پنجم ، بلوار ساحلي شهید فهمیده 3فاز 

 شهرداری1زیر پل پنجم در منطقه 

56893/4/2293100منطقه11/96366

73
در بلوار شهید فهمیده حد فاصل  (مخفي  )اجرای سیستم آبیاری بصورت مه پاشي 

 شهرداری1پل چهارم تا پل کابلي در منطقه 
1,14994/10/2194/12/21100منطقه11/38/149331

70094/10/2194/12/21100منطقه11/38/149336 شهرداری1زیر پل هشتم در منطقه  (جاده ساحلي  )چمن کاری بلوار فهمیده 74

75
تعمیرات پمپ ایستگاه آب خام فضای سبز در بلوار شهید فهمیده جنب پل هشتم 

 شهرداری1در منطقه 
فاکتوری12096/05/2496100منطقه11/204331

76
 1تهیه و ساخت و نصب فونداسیون پل عابر پیاده شهید هاشمي توسط منطقه 

شهرداری
فاکتوری11996/10/1996100منطقه11/219941
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فاکتوری11896/12/1498100منطقه11/222538 شهرداری1خرید تجهیزات و ابزار آالت پل شهید هاشمي در منطقه 77

فاکتوری22697/3/297/4/2100منطقه11/38/234085 شهرداری1 بلوار ساحلي واقع حوزه خدماتي منطقه VMSترمیم و راه اندازی تابلو 78

79
تعمیر و بهسازی آبنمای دوقلوی ساحلي شرقي حد فاصل پل پنجم و پل غدیر در 

 شهرداری1منطقه 
فاکتوری939797100منطقه

80
 دستگاه پمپ خنزیره مربوط به ایستگاه پمپاژ آب خام پل پنجم 3تعمیر و سرویس 

 شهرداری1در منطقه 
فاکتوری699797100منطقه

5,560پروژه های مربوط به پارك حیدری نژاد

58090/12/2491/3/24100منطقه1/14/47379 شهرداری1احداث زمین ورزشي  پارك حیدری نژاد ، واقع در حوزه خدماتي منطقه 81

82
 و فنس 1رنگ آمیزی نرده های پل چهارم و پنجم، دیوارهای ساختمان منطقه 

زمین های بازی شهید حیدری نژاد و هاشمي
48091/12/2792/2/27100منطقه11/14/45351

83
تهیه  و اجرای تجهیزات لوله گذاری پارك حیدری نژاد مسیر جاده ساحلي مقابل 

 شهرداری1، واقع حوزه خدماتي منطقه (ع)و میدان جوااالئمه (ره)بیمارستان امام
70091/8/191/10/2100100منطقه11/14/27541

3,80089/2/2389/7/19100معاونت فنی و عمرانی19/3132 شهرداری1احداث پارك حیدری نژاد، واقع در حوزه خدماتي منطقه 84

17,332پروژه های مربوط به پارك کارون

6359191100منطقه شهرداری1احداث روشنایي پارك کارون، واقع در حوزه خدماتي منطقه 85

69891/1/1991/4/17100منطقه1/14/48079 شهرداری1احداث پیاده روهای پارك کارون، واقع در حوزه خدماتي منطقه 86

7,32492/6/1792100سازمان خدمات موتوری108/17/1/27/1 شهرداری1احداث پارك کارون در منطقه 87

7,32492/6/1793/12/2910081سازمان خدمات موتوری11/1/46/1 شهرداری1احداث پارك کارون در منطقه 88

68090/8/1190/11/10100منطقه1/14/26195تکمیل زمین ورزشي پارك کارون واقع در حوزه خدماتي منطقه یک شهرداری89

90
 1احداث پیاده رو و حفاظ زمین ورزشي پارك کارون، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
67190/10/2891/1/27100منطقه1/14/37906

19,306پروژه های مربوط به خیابان های آخر آسفالت

صفحه ۹ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

3,43989/11/2790/3/27100منطقه1900/619زیر سازی و آسفالت خیابانهای آخر آسفالت91

92
% 25با احتساب ) شهرداری1زیرسازی خیابانهای محدوده آخر آسفالت در منطقه 

(قرارداد
3,42993/06/1593/11/28100100منطقه11/14/101724

93
جدولگذاری تعدادی از خیابان های اصلي آخر آسفالت، واقع در حوزه خدماتي 

 شهرداری1منطقه 
68991/2/791/3/7100منطقه1/14/4329

94
 وپشت پاسگاه آخرآسفالت دز 16و12پیاده روسازی پارکهای محله ای خیابانهای 

 شهرداری1منطقه 
69893/9/993/11/9100منطقه11/14/110480

95

عملیات خاکبرداری و خاکریزی نباتي آیلند وسط حد فاصل پارك ربیع تا جنت و 

 16 و 12همچنین خاکبرداری خاك نباتي پارکهای محله ای آخر آسفالت خیابان 

 شهرداری1غربي در منطقه 

46593/10/2893/11/28100منطقه11/14/115464

96
 1زیر سازی تا حد الیه اساس قسمتي از خیابانهای کوی جمهوری در منطقه 

شهرداری
69694/1/2494/2/24100منطقه11/38/123880

97
تهیه و اجرای چمن مصنوعي زمین ورزشي کوی جمهوری بین بازارچه صدف و 

 شهرداری1خیابان سجاد در منطقه 
40693/6/1193/7/1100منطقه11/14/101411

98
رنگ آمیزی دیوار های مدرسه شالباف و زمین ورزشي واقع در کوی جمهوری ، 

 شهرداری1خیابان بدیع در منطقه 
709393100منطقه

فاکتوری1109494100منطقه شهرداری1 جمهوری اسالمي در منطقه 7بهسازی پارکهای محله ای خیابان 99

100
 کوی جمهوری در 8زیرسازی زمین وسایل ورزشي و بازی پارك محله ای خیابان 

 شهرداری1منطقه 
فاکتوری1209494100منطقه

101
 شرقي آخر آسفالت 15 و 8خرید وسایل پارکي و بازی پارك محله ای خیابانهای 

 شهرداری1در منطقه 
1,00095/1/2695100منطقه11/38/1574

30595/7/2495/9/24100منطقه11/38/174517 شهرداری1اصالح هندسي دوربرگردان میدان جمهوری توسط منطقه 102

10795/07/1395100منطقه11/173907 شهرداری1احداث ورودی تندرو به کندرو جنوبي بلوار جمهوری توسط منطقه 103

104
ترمیم و جوشکاری پل عابر پیاده جمهوری روبروی دبیرستان حضرت خدیجه 

 شهرداری1توسط منطقه 
701395/11/0795100منطقه11/183843

2251395/06/1495100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/18/9/17/1(سازمان بهسازی و نوسازی)(کوی جمهوری)1مطالعات احداث شبکه   در منطقه 105

48895/8/195/9/1100منطقه11/38/179973 شهرداری1احداث سکو و راه پله زمین فوتبال کوی جمهوری در منطقه 106
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107
 و احداثي بین آنها در کوی جمهوری در 5 ، نشان 4زیرسازی خیابانهای نشان 

 شهرداری1منطقه 
59094/12/2795/2/27100منطقه11/38/157022

فاکتوری11096/8/2098100منطقه11/213464 شهرداری1ترمیم تابلوهای میدان جمهوری توسط منطقه 108

فاکتوری12096/12/2897100منطقه1200/62566 شهرداری1تهیه و نصب سفره هفت سین واقع در میدان جمهوی در منطقه 109

110
احداث سکوی پایه بلوکي با نشیمن تیرچه بلوك در زمین ورزشي پارك ربیع در 

 شهرداری1منطقه 
مراحل تحویل96097/6/2697/8/26100منطقه11/38/244940

1,98496/9/2696/11/26100منطقه11/38/217207 شهرداری1بهسازی و تکمیل روشنایي پارك ربیع واقع در حوزه خدماتي  منطقه 111

112
اجرای گذرگاه عابر پیاده واقع در پل شهدای مدافع حرم بلوار جمهوری واقع در 

 شهرداری1منطقه 
81896/10/1196100منطقه11/219085

113
خاکریزی نباتي حاشیه شرقي کنار رودخانه جنب پارك ربیع واقع در حوزه 

 شهرداری1خدماتي منطقه 
در دست اقدام2,01897/12/2698/1/211000منطقه11/38/263941

114
اجرای کابل کشي زیرزمیني خطوط برق در پارك ربیع واقع در حوزه خدماتي 

 شهرداری1منطقه 
مراحل تحویل38997/9/2797/10/271000منطقه11/38253664

32,561پروژه های مربوط به خیابان طالقاني

68791/8/191/10/110050منطقه111/14/28067پیاده کردن مسیر خطوط لوله برق خیابان طالقاني واقع در حوزه خدماتي منطقه115

2,7009191100معاونت فنی و عمرانی شهرداری1اجرای کانال زیرزمیني شبکه برق خیابان طالقاني در منطقه 116

23091/12/1392/2/13100منطقه11/14/43476 شهرداری1اجرای زیرسازی کانال برق خیابان طالقاني در حوزه خدماتي  منطقه 117

3,02192/12/2592100100سازمان نوسازی و بهسازی1/100/8970 شهرداری1احداث پیاده رو خیابان  طالقاني در  منطقه 118

119
 1خرید مصالح جهت ترمیم و بهسازی سرویس بهداشتي خ طالقاني در منطقه 

شهرداری
5109292100منطقه

120
 1خرید مصالح جهت ترمیم و بهسازی سرویس بهداشتي خ طالقاني در منطقه 

شهرداری
4379292100منطقه

24793/12/1094/1/10100منطقه11/14/119985(قرارداد% 25با احتساب ) شهرداری1اصالح هندسي خیابان طالقاني در منطقه 121

صفحه 11 از 2۹۴
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5,00092/5/2392100100سازمان نوسازی و بهسازی1/100/7309تکمیل بدنه سازی خیابان طالقاني در منطقه یک شهرداری122

123
خیابان  )مطالعات بدنه سازی و ساماندهي سیما و منظر شهری خیابان طالقاني 

(آزادگان
65090/7/2791/1/2710085سازمان نوسازی و بهسازی1900/2346

17,15590/11/391/5/310015سازمان نوسازی و بهسازی1900/3244(تملک داراییها) شهرداری اهواز 1بدنه سازی خیابان طالقاني واقع در منطقه 124

1,09197/12/697/12/211000منطقه11/38/261135 شهرداری1روکش آسفالت خیابان طالقاني شرقي پشت مصلي در منطقه 125

83397/12/697/12/211000منطقه11/38/261134 شهرداری1زیرسازی آسفالت خیابان طالقاني روبروی مسجد طالب زاده در منطقه 126

1,146پروژه های مربوط به پیاده رو جنب پارك شهید ادهم

51092/3/1892/4/12100منطقه11/14/54431 شهرداری1مناسب سازی و بهسازی پیاده رو جنب پارك شهید ادهم در منطقه 127

17792/3/2292/4/12100منطقه11/14/55140 شهرداری1مناسب سازی و بهسازی پیاده رو جنب پارك شهید ادهم در منطقه 128

18991/4/3191/5/31100منطقه1/14/13198 شهرداری1و ادهم توسط منطقه  (ره)نصب چراغ فرمان در تقاطع خیابان های امام 129

130
اجرای پالستر کاری به منظور اجرای نقاشي دیواری دیوارهای جنب پارك شهید 

 شهرداری1ادهم توسط منطقه 
20091/12/2792/1/12100منطقه11/14/45145

709393100منطقه شهرداری1چمن کاری پارك محله ای ادهم در منطقه 131

130,915پروژه های مربوط به خیابان شریعتي

45092/1/2492100سازمان عمران شهری1700/11209 شهرداری1اصالح هندسي دور برگردان های میدان شریعتي توسط منطقه132

7009393100منطقه شهرداری1ریسه بندی خیابان شریعتي جهت مراسمات ومناسبتها در منطقه 133

134
تخریب و احداث پیاده رو خیابان کاوه و سیروس حد فاصل خیابان شریعتي تا 

 شهرداری1خیابان آزادگان  در  منطقه 
6969191100منطقه11/14/60104

1,00092/3/1392100سازمان زیباسازی1/100/6600 شهرداری1در  منطقه.. نورپردازی حسینیه ثارا135

صفحه 12 از 2۹۴
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136
سازمان بهسازی )(شریعتي و خ زند1)مطالعات احداث شبکه و ایستگاه  در منطقه 

(و نوسازی
2961395/06/1495100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/18/9/17/1

10095/12/0195100منطقه11/27/186365 شهرداری1خرید و نصب چراغ چشمک زن پروژه زیر گذر شریعتي توسط منطقه 137

138
 متری و خیابان صدیق نبش خیابان شریعتي 16تخریب و بهسازی پیاده رو خیابان 

 شهرداری1در منطقه 
95294/11/495/1/4100منطقه11/38/150618

139
خرید لوله پلي اتیلن و ملزومات و اجرای لوله گذاری جهت دفع آبهای زیر گذر 

 شهرداری1شریعتي شریعتي در منطقه 
فاکتوری2509798100منطقه

124,6509396/12/291000سازمان عمران شهری101/17/9/1 شهرداری1احداث و تکمیل تقاطع همسطح شریعتي در منطقه 140

141
 1تخریب آسفالت و زیرسازی بتن زیرگذر شریعتي واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
تحویل موقت99497/10/1897/11/8100منطقه11/38/256004

82796/11/1897/1/18100139منطقه11/38/223348 شهرداری1کفپوش گذاری فضای سبز دوطرف زیرگذر شریعتي واقع در منطقه 142

13,836پروژه مربوط به میدان شهدا در منطقه 

87784/9/1284/12/12100منطقهاحداث و تکمیل سایبان های میدان شهدا143

44392/2/3092/4/30100منطقه11/14/52203 شهرداری1تکمیل سایبان میدان شهدا منطقه 144

25292/3/1992/4/19100منطقه11/14/54608 شهرداری1تکمیل سایبان میدان شهدا منطقه 145

69692/3/1892/4/18100منطقه11/14/54474 شهرداری1تکمیل سایبان میدان شهدا منطقه 146

70091/10/1191/12/11100منطقه11/14/35979 شهرداری1تکمیل سایبان پیرامون میدان شهدا در منطقه 147

67591/12/2792/2/27100منطقه11/14/45155 شهرداری1تخریب و بهسازی پیاده رو میدان شهدا واقع در حوزه خدماتي منطقه 148

19391/12/2792/2/27100منطقه11/14/45245 شهرداری1تکمیل سایبان پیرامون میدان شهدا واقع در حوزه خدماتي منطقه 149

5,852 هکتاری14پروژه های مربوط به پارك ساحلي  

صفحه 13 از 2۹۴
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150
 هکتاری ساحلي حد فاصل سازمان پارکها و 14بارگیری و حمل خاك در پارك 

 شهرداری1خیابان جنت،واقع در حوزه خدماتي منطقه
3,50091/7/991100سازمان خدمات موتوری1700/9354

33091/12/2792/2/27100منطقه11/14/45153 شهرداری1 هکتاری  در حورزه خدماتي منطقه 14اجرای تاسیسات آبیاری پارك 151

62492/3/2692/5/26100منطقه11/14/55566 شهرداری1 هکتاری در منطقه 14چمنکاری در پارك 152

153
 هکتاری در حوزه خدماتي در منطقه 14خاکریزی نباتي جاده ساحلي پارك 

شهرداری1
69892/2/2892/3/28100منطقه11/14/51714

70092/4/892/6/6100منطقه11/14/56760 شهرداری1 هکتاری در منطقه 14احداث سرویس بهداشتي در پارك 154

4,865بهبهاني.. پروژه های مربوط به بلوار آیت ا

155
 توسط 1اجرای پیاده رو سازی جنب حوزه علمیه و محوطه داخلي شهرداری منطقه 

 شهرداری1منطقه 
92/11/20100  92/9/20  690منطقه11/14/74015

156
بهبهاني جنب حوزه علمیه توسط .. احداث فنداسیون پارکینگ مکانیزه بلوار آیت ا

 شهرداری1منطقه 
45591/8/1891/10/18100100منطقه11/14/29103

157
مکانیزاسیون پل عابر پیاده واقع در اتوبان آیت اله بهبهاني نبش خ کافي توسط 

 شهرداری1منطقه 
7009292100منطقه

158
مسقف سازی پل عابر پیاده مکانیزه اتوبان آیت اله بهبهاني نبش خیابان کافي در 

منطقه یک شهرداری
809292100منطقه

159
تعمیر و نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه اتوبان آیت اله بهبهاني نبش خیابان کافي 

در منطقه یک شهرداری
1009292100منطقه

7009393100منطقهشهرداری1بهبهاني جهت مراسمات ومناسبتهادر منطقه ... ریسه بندی بلوار ایت ا160

161
 1تعمیر و نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه اتوبان بهبهاني نبش کافي در منطقه 

شهرداری
62092/08/0593100منطقه11/14/67447

162
 1تعمیر نرده های پلهای عابر پیاده اتوبان بهبهاني روبروی حوزه در منطقه 

شهرداری
1209494100منطقهفاکتوری

163
روبروی ترمینال  (ع  )تعمیر و نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه اتوبان امام علي 

 شهرداری1آبادان در منطقه 
62092/6/1193100منطقه11/14/78281

164
اجرای حفاظ پله های برقي پل عابر پیاده مکانیزه روبروی ترمینال آبادان در منطقه 

 شهرداری1
1009393100منطقه

68095/2/195100منطقه11/38/159871 شهرداری1بازسازی آب نمای چهارراه آبادان در منطقه 165

صفحه 1۴ از 2۹۴
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54,632 هکتاری20پروژه های مربوط به پارك  ساحلي  

4289292100منطقه هکتاری20تهیه لوله و متعلقات جهت اجرای فاز دوم تاسیسات آبیاری پارك 166

69892/4/2392/6/21100منطقه111/14/58781 هکتاری در منطقه 20اجرای بتن دکوراتیو پیاده رو مارپیچ پارك 167

168
 هکتاری 20اجرای بتن دکوراتیو پیاده رو مارپیچ جنب زمین ورزشي نجاح در پارك 

1در منطقه
69892/4/2392/6/23100منطقه11/14/58786

3,30092/6/1792100سازمان خدمات موتوری108/17/1/27/1 شهرداری1 هکتاری  در   منطقه 20 خاکبرداری و خاکریزی خاك نباتي  پارك 169

170
 هکتاری واقع در حوزه خدماتي 20زیرسازی خیابان ارتباطي و پارکینگ پارك 

 شهرداری1منطقه 
اماني انجام گرفت6469292100منطقه

171
در  (ربیع) هکتاری 20خرید ونصب تجهیزات و وسایل بازی وتندرستي در پارك 

 شهرداری1منطقه 
14,48393/11/0593100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/1/23/2

استعالم4689292100منطقه شهرداری1 هکتاری در منطقه 20تهیه موزاییک جهت پیاده روسازی پارك 172

استعالم3749292100منطقه شهرداری1 هکتاری  در منطقه 20تهیه موزاییک جهت پیاده روهای  داخلي پارك 173

50092/10/2892/12/28100منطقه11/14/77505 شهرداری1 هکتاری در منطقه 20چمن کاری در پارك 174

استعالم4,0009292100منطقه شهرداری1 هکتاری منطقه 20تامین روشنایي پارك 175

176
 1 هکتاری ربیع در سطح منطقه 20پیاده رو سازی جنب کوه یخي در پارك 

شهرداری
92/11/20100  92/9/20  699منطقه11/14/74020

177
 متری در روبروی سازمان پارکها و 12 برج نوری 8خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی 

 شهرداری1در منطقه  ( هکتاری 20پارك  )فضای سبز 
7009393100منطقه

1,90592/7/2094/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/14/1/33 شهرداری1 هکتاری در منطقه 20احداث زمین ورزشي پارك 178

14,48292/4/1793/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/15/14/1/23 هکتاری20خرید و نصب ایمن سازی مبلمان و تجهیزات پارکي 179

180
 هکتاری در 20احداث بتن دکوراتیو پیاده رو جنب زمین ورزشي نجاح در پارك 

منطقه یک شهرداری
92/12/28100  92/10/28  367منطقه11/14/77501

181
 1در منطقه  (تهیه موزاییک بعهده کارفرما) هکتاری 20پیاده روسازی پارك 

شهرداری
70092/4/1892/6/18100منطقه11/14/58322

صفحه 15 از 2۹۴
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69992/4/892/6/6100منطقه111/14/56759 هکتاری در منطقه 20احداث پیاده روهای داخلي پارك 182

183
 1 هکتاری در منطقه 20احداث دیوار بلوکي اطراف زمین بازی ساحلي پارك 

شهرداری
44692/5/2292/7/20100منطقه11/14/61657

42892/4/2592/6/23100منطقه11/14/58783 هکتاری20اجرای فاز دوم تاسیسات آبیاری پارك 184

62492/3/2692/5/26100منطقه11/14/55567 شهرداری1چمنکاری جنب زمین ورزشي نجاح در منطقه 185

69792/4/1892/6/18100منطقه11/14/58319 شهرداری1احداث دیوار بلوکي اطراف زمین ورزشي نجاح در منطقه 186

187
عملیات احداث موتورخانه، اتاق فرمان و بخشي از زیرسازی آبنمای هارمونیک در 

 هکتاری واقع در حوزه خدماتي منطقه یک20پارك 
69792/5/3092/8/28100منطقه11/14/62634

188
 1 هکتاری در حوزه خدماتي منطقه 20احداث آبنمای هارمونیک محیطي در پارك 

شهرداری
34092/5/2192/8/20100منطقه11/14/61442

189
 هکتاری در سطح 20چمن کاری بلوار ساحلي جنب زمین فوتبال نجاح در پارك 

 شهرداری1منطقه 
92/12/28100  92/10/28  540منطقه11/14/77507

190
احداث سرویس بهداشتي شش چشمه جنب فروشگاه رفاه در پارکینگ غدیر واقع 

 شهرداری1در حوزه خدماتي منطقه 
تحویل موقت78896/12/297/4/21000منطقه11/38/224806

191
 1تکمیل سایبان میدان شهدا جنب بانک رفاه واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
63097/2/2597/6/25100منطقه11/38/233186

192
 هکتاری واقع در حوزه 11اجرای جدولگذاری و احداث پیست اسکیت پارك 

 شهرداری1خدماتي منطقه 
1,98097/7/2997/11/29100منطقه11/38/248120

1,19497/8/1597/9/15100منطقه11/38/249646 شهرداری1خاکبرداری و خاکریزی جنب پل پنجم واقع در حوزه خدماتي منطقه 193

1,12197/8/1597/9/151000منطقه11/38249644 شهرداری1هکتاری واقع در حوزه خدماتي منطقه 11خاکبرداری و خاکریزی پارك 194

10,172(پل چهارم)پروژه های مربوط به پل شهید علم الهدی

95691/3/1693/12/29100سازمان عمران شهری17/9/6/1 شهرداری اهواز1اجرای عملیات ترمیم و بازسازی پل چهارم اهواز در منطقه 195

7009393100منطقه شهرداری1خرید ،نصب واجرای پایه های روشنایي پل چهارم در منطقه 196

صفحه 16 از 2۹۴
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8,51694/09/2994/12/2910040سازمان زیباسازی109/15/14/1/4/2 شهرداری1در منطقه  (پل شهید علم الهدی  )اجرای نورپرداری پل چهارم 197

175,334پروژه های مربوط به پارك هفت تیر در منطقه 

198
با )بهسازی دیوارهای فرسوده جنب پارك هفت تیر در منطقه یک شهرداری

(قرارداد% 25احتساب 
68693/4/1593/5/11100100منطقه11/14/95608

199
 1قرارداد بهسازی دیوارهای فرسوده جنب پارك هفت تیر در منطقه % 25افزایش 

شهرداری
1379393100منطقه11/14/95608

1,00092/3/1392100سازمان عمران شهری1/100/6599 شهرداری1تکمیل عمیات زمین ورزشي هفت تیر در منطقه 200

93/2/28100  92/12/28  330منطقه11/14/84496 شهرداری1احداث ساختمان حراست بسیج پارك هفت تیر در منطقه 201

202
 1 تیر در منطقه 7احداث و تکمیل شبکه آب خام روبروی تامین اجتماعي تا پارك 

شهرداری
1,18095/4/595/5/5100معاونت خدمات شهری11/38/165532

203
 تیر در 7مطالعه و طراحي خط انتقال آب خام روبروی تامین اجتماعي تا پارك 

 شهرداری1منطقه 
72,00194/12/2595/12/2100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/9/20/1

4,307پروژه مربوط به فضای اطراف بیمارستان فاطمه الزهرا

204
تهیه کفپوش و جدول جهت اجرای پیاده رو سازی فضای سبز پشت بیمارستان 

 شهرداری1فاطمه الزهرا در منطقه 
2789292100منطقه

48492/4/1892/6/18100منطقه11/14/58308 شهرداری1پیاده رو سازی فضای سبز پشت بیمارستان فاطمه الزهرا در منطقه 205

206
تکمیل جدولگذاری آیلند وسط خیابان زند با نرده گذاری، پیاده روسازی و تخریب 

 1سایبان ملک مجاور بیمارستان فاطمه الزهرا، واقع در حوزه خدماتي منطقه 
33390/12/2891/3/1100منطقه1/14/48093

59793/12/2894/1/29100منطقه11/14/122613 شهرداری1توسط منطقه  (س  )اصالح هندسي پشت بیمارستان فاطمه الزهرا 207

2,61590/12/491/3/4100منطقه1900/3454اجرای عملیات احداث سپتیک بیمارستان فاطمه الزهرا208

 1پروژه های مربوط به ساماندهي، تخریب و رفع خطر بناهای فرسوده در منطقه 

شهرداری
1,203

32392/4/1292/6/10100منطقه11/14/57523 شهرداری1ساماندهي، تخریب و رفع خطر بناهای فرسوده منطقه 209

صفحه 17 از 2۹۴
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48092/4/692/6/4100منطقه11/14/56722 شهرداری1ساماندهي، تخریب و رفع خطر بناهای فرسوده منطقه 210

211
تخریب ساختمانهای فرسوده واقع در خ شریعتي نبش خ کاوه ضلع جنوب شرقي 

واقع در حوزه خدماتي منطقه یک
40092/6/592/7/4100منطقه11/14/63103

17,425پروژه های مربوط به  ساختمان شهرداری منطقه 

212
با احتساب )(I.S.Fاحداث اتاق مدیریت از نوع ) 1خرید مصالح ساختمان منطقه 

( قرارداد25%
3,27393/6/1593/12/23100منطقه11/14/101725

1,19293/6/1593/12/23100100منطقه11/14/101727(قرارداد% 25با احتساب )1توسعه ساختمان منطقه 213

28092/2/1292/3/12100منطقه11/14/49904 شهرداری1 در منطقه 3بهسازی ساختمان ناحیه 214

3129191100منطقه تکمیل و تعمیر ساختمان بایگاني شهرداری منطقه یک215

216
 1تغییر ساختار کلي معماری و ساختماني حوزه شهرسازی ساختمان منطقه 

شهرداری
69890/12/2891/2/28100منطقه1/14/48137

33493/3/1893/4/16100100منطقه11/14/92414 شهرداری1تخریب و احداث ساختمان حراست درب ورودی منطقه 217

218
 1بهسازی ساختمانهای اداری نواحي یک ، دو ، سه ، چهار و ویژه در منطقه 

شهرداری
7009393100منطقه

51693/11/2794/1/28100منطقه11/14/118352 شهرداری3انجام تعمیرات و خرید تجهیزات اداری ساختمان شماره219

فاکتوری12094/10/2395100منطقه11/149582 شهرداری1تکمیل ساختمان اداری نبش خیابان آدینه و آئین در منطقه 220

17,422پروژه های مربوط به  خیابان جواد االئمه در منطقه 

221
% 25با احتساب ) شهرداری1اجرای اصالح هندسي خیابان جواداالئمه در منطقه 

(قرارداد
60493/8/2194/1/26100100منطقه11/14/108672

222
خرید مبلمان و تجهیزات شهری و پارکي پارك خیابان جواد االئمه جنب مسجد 

 شهرداری1جواد االئمه در منطقه 
68693/4/2193/12/2910049سازمان زیباسازی15/1/17

223
به سمت پل سردار شهید  (ع  )جابجایي لوله ی آب خام از میدان جواد االئمه 

 ، ترمیم و بهسازی لوله ی آب خام 8هاشمي ، از میدان جواد االئمه به سمت منطقه 
1,0249595100منطقه

3,3411395/06/1496/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/15/17/12/9/45 شهرداری1عملیات روشنایي تقاطع غیر همسطح میدان جواد االئمه در منطقه 224
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225
خرید و نصب تجهیزات ترافیکي پل روگذر جدید االحداث جواد االئمه توسط 

منطقه یک شهرداری
55095/4/2195/5/21100منطقه11/38/166771

226
 1اجرای گذرگاه و تعویض جداول فرسوده خیابان جواد االئمه توسط منطقه 

شهرداری
11995/12/0895100منطقه11/27/187421

227
 1پیاده روسازی بتن دکوراتیو از پل سردار هاشمي تا میدان جواد االئمه در منطقه 

شهرداری
1,09895/10/1495100منطقه11/38/181228

13,037پروژه های مربوط به  پارك سیاحتي در منطقه 

679393100منطقه شهرداری1بازسازی نمازخانه پارك سیاحتي در منطقه 228

2,1509393/12/29100سازمان عمران شهری101/17/1/8 شهرداری1احداث زمین ورزشي پارك سیاحتي در منطقه 229

230
بهسازی ساختمانهای اداری معاونت خدمات شهری ، دفتر پارك سیاحتي و 

 شهرداری1ساختمان اجرائیات در منطقه 
7009393100منطقه

12095/2/2095100منطقه11/166164 شهرداری1تعمیرات سرویسهای بهداشتي پارك کارون و پارك سیاحتي در منطقه 231

35,378پروژه های مربوط به خیابان سلمان فارسي

77787/8/291100منطقه1/14/26434پیاده رو سازی ضلع جنوبي خیابان سلمان فارسي232

از طریق مرکز انجام گرفت2,6159292100منطقهدر منطقه یک شهرداری (فاز اول )بهسازی خیابان سلمان فارسي غربي 233

از طریق مرکز انجام گرفت2,61592/11/1692100مرکزدر منطقه یک شهرداری (فاز دوم )بهسازی خیابان سلمان فارسي غربي 234

24892/11/1693100مرکز1900/7591 شهرداری1در منطقه  (فاز دوم  )تکمیل بهسازی خیابان سلمان فارسي 235

236
با )در منطقه یک شهرداری (فاز سوم )بهسازی خیابان سلمان فارسي غربي 

(قرارداد% 25احتساب افزایش و 
از طریق مرکز انجام گرفت3,6219292100مرکز 1900/7555

از طریق مرکز انجام گرفت2,61592/11/2092100مرکز1900/7635در منطقه یک شهرداری (فازچهارم )بهسازی خیابان سلمان فارسي غربي 237

1,80093/1/2393/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/15/1/32/7خرید مبلمان خیابان سلمان فارسي در منطقه یک شهرداری238

239
جابجایي پله برقي پل عابر پیاده سلمان فارسي به بلوار شهید هاشمي و نصب در 

 شهرداری1محل مذکور در منطقه 
70092/6/1392/8/12100منطقه11/14/63250
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240
اجرای فنداسیون پله های برقي و معمولي جت بازسازی پل عابر پیاده انتقال یافته 

 شهرداری1از ابتدای سلمان فارسي به بلوار شهید هاشمي در منطقه 
50093/4/2293/6/24100منطقه11/14/96362

69993/9/2493100منطقه11/14/112018 شهرداری1ریسه بندی خیابان سلمان فارسي در منطقه 241

242
 1خرید و اجرای دوربین های پالك خوان خیابان سلمان فارسي توسط منطقه 

شهرداری
69693/12/0993100منطقه11/14/118341

93/6/193/12/29100 15,260سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50 شهرداری1خرید مصالح پیاده رو سازی خیابان سلمان فارسي در منطقه 243

244
ریسه بندی خیابانهای سلمان فارسي وامام خمیني جهت مراسمات ومناسبات 

 شهرداری1درمنطقه 
7009393100منطقه

1,60094/1/2994/2/13100منطقه11/38/124277 شهرداری1خرید نرده مشبک ویژه خیابان سلمان فارسي غربي توسط منطقه 245

246
 )منصوری و مجاهدین  (شصت پاره  )زیرسازی و آسفالت دستي کوچه های نوید 

 شهرداری1در منطقه  (باغ شیخ 
93295/11/2095100منطقه11/38/185433

1,111پروژه های مربوط به آزادشهر

1,11193/6/259310037سازمان زیباسازی109/15/1/17/1 شهرداری1 آزادشهر در منطقه 3خرید مبلمان شهری و وسایل بازی پارك شماره 247

1,175پروژه های مربوط به زیباشهر

609393100منطقه شهرداری اهواز1 زیباشهر در منطقه 4بتن ریزی پارك شماره 248

1,11593/6/1593/10/20100100منطقه11/14/101729 شهرداری1تخریب وبهسازی جداول وپیاده روسازی زیباشهر در منطقه 249

6,810(یوسفي)پروژه های مربوط به خیابان فاطمي زاده 

69893/9/1693/12/5100منطقه11/14/111317شهرداری1تکمیل پیاده رو سازی از میدان فاطمي زاده تا پارك ربیع در منطقه 250

251
 1بهبهاني تقاطع خیابان فاطمي زاده در منطقه .. اصالح هندسي اتوبان ایت ا

شهرداری
42592/6/2092/8/19100منطقه11/14/64452

252
نصب تجهیزات چراغ فرمان تقاطع اتوبان آیت اله بهبهاني و خ فاطمي زاده در 

 شهرداری1منطقه 
استعالم7009292100منطقه
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253
تهیه کفپوش جهت احداث پیاده رو بلوار ساحلي انتهای خیابان فاطمي زاده در 

 شهرداری1سطح منطقه 
2649292100منطقه

254
 1 احداث پیاده رو بلوار ساحلي انتهای خیابان فاطمي زاده در سطح منطقه 

شهرداری
49692/07/2492/09/24100منطقه11/14/66836

فاکتوری1209494100منطقه شهرداری1اصالح هندسي خیابان فاطمي زاده توسط منطقه 255

12094/2/2294/12/29100منطقه156220 شهرداری1اجرای دو دهنه سرعتگاه آسفالتي در خیابان فاطمي زاده  منطقه 256

1,67093/6/1593/10/15100منطقه11/14/101728 شهرداری1پیاده روسازی خیابان یوسفي در منطقه 257

258
نصب فنداسیون و تابلو های مسیر نما میدان بوعلي و شهید فاطمي نژاد در منطقه 

 شهرداری1
1101394/08/2594/12/29100منطقه11/144327

69793/12/294/2/2100100منطقه11/14/119028 شهرداری1پیاده روسازی خیابان سلطاني در منطقه 259

260
خیابان یوسفي حدفاصل )مطالعات بدنه سازی سیما و منظر شهری کوی فاطمي 

 شهرداری1در منطقه ( متری آریاشهر38خیابان امام خمیني تا 
4409394/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/15/17/12/9/45

261
تخریب پیاده رو موجود و پیاده روسازی اطراف سازمان قطار شهری در خیابان 

 شهرداری1پیروزی در منطقه 
58494/7/194/8/1100منطقه11/38/138856

48695/12/2898100150منطقه11/38/190394 شهرداری1خرید و نصب تجهیزات ترافیکي فاطمي زاده توسط منطقه 262

3,660پروژه های مربوط به امام شرقي

1181394/10/1694100منطقه11/148886 شهرداری1خرید تابلو مطلقا ممنوع در خیابان امام شرقي توسط منطقه 263

فاکتوری1209494100منطقه شهرداری1ترمیم ایستگاه پمپاژ آب خام واقع در بلوار امام شرقي در منطقه 264

265
 1خرید مصالح جهت ترمیم و بهسازی سرویس بهداشتي پشت مصلي در منطقه 

شهرداری
2189292100منطقه

266
اجرای لوله گذاری و کانیو دفع آبهای سطحي قسمتي از خیابان پشت مصلي در 

 شهرداری1منطقه 
60095/1/1795/3/17100منطقه11/38/157665

1201394/09/2395100منطقه11/27/146718 شهرداری1رنگ آمیزی جداول بازار خیابان امام توسط منطقه 267
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268
اجرای عملیات بهسازی دیوارهای فرسوده خیابان امام شرقي نبش خیابان کافي در 

 شهرداری1منطقه 
39894/12/2295/2/22100منطقه11/38/156168

269
 1تعمیر و نگهداری تجهیزات کارت پارك خیابان امام خمیني توسط منطقه 

شهرداری
27393/12/2894/3/28100منطقه11/14/122614

40094/2/594/2/20100منطقه11/38/24924 شهرداری1تعمیر و بازسازی سامانه برق خیابان امام خمیني در منطقه 270

6989393100منطقه شهرداری1خرید تجهیزات کارت پارك خیابان امام در منطقه 271

71596/9/2696/11/261000منطقه11/38/217205 شهرداری1اصالح هندسي تقاطع امام شرقي توسط منطقه 272

18,774پروژه های مربوط به پاداد شهر 

41092/3/1892/5/18100منطقه11/14/54443 شهرداری1 پاداد از چهارراه پاداد تا بانک شهر در منطقه 10ترمیم پیاده رو خ 273

274
خرید کفپوش جهت اجرای ترمیم پیاده رو خیابان ده پادادشهر از چهار راه پاداد تا 

 شهرداری1بانک شهر واقع در حوزه خدماتي منطقه 
2169191100منطقه

2,73087/6/1187/9/27100منطقه19/8545زیرسازی و آسفالت اراضي پاداد شهر275

3,50093/6/1593/6/30100منطقه11/14/101726 شهرداری1در منطقه (ده پاداد)خرید نرده در خیابانهای سلمان وشهبا 276

277
 1خرید مبلمان شهری ووسایل بازی جهت پارك شماره یک پادادشهر در منطقه 

شهرداری
45893/4/895/12/2910082سازمان زیباسازی109/15/17/14/1/12/2

2,74892/10/495/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/14/1/33 شهرداری1 پادادشهر در منطقه 10 پیاده روسازی خیابان 278

279
 اصله درخت 3000هرس کاری درختان خیابانهای یکم تا بیستم پادادشهر و هرس 

 شهرداری1 متر در منطقه زیباشهر در منطقه 4 اصله درخت زیر 2000 متر و 4باالی 
1,20094/10/2194/12/21100منطقه11/38/149334

280
 پادادشهر جنب پمپ بنزین 4تخریب پیاده رو موجود و پیاده رو سازی خیابان 

 شهرداری1حدفاصل اتوبان آیت اله بهبهاني و خیابان پیروزی در منطقه 
82494/10/2194/12/21100منطقه11/38/149333

2,44393/10/3094/1/22100منطقه11/14/114583 شهرداری1 پادادشهر در منطقه 10تخریب وپیاده روسازی ضلع شمالي خیابان 281

282
 1 پادادشهر در منطقه 11جدول گذاری قسمتي از خیابان کمپاني و خیابان 

شهرداری
1,53293/11/1395/12/291000سازمان زیباسازی109/15/17/14/1/12/1
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47097/6/1197/7/11100منطقه11/38/243332 شهرداری1طراحي،ساخت و نصب المان میدان جواداالئمه واقع در منطقه 283

284
 1بهسازی و زیبا سازی سیمای میدان جواد االئمه واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
1,17397/7/2997/9/29100منطقه11/38/248119

285
 پادادشهر حدفاصل میدان جواداالئمه تا 19پیاده روسازی بتن دکوراتیو خیابان 

 شهرداری1خیابان لتدن  واقع در حوزه خدماتي منطقه 
1,07097/10/597/11/51000منطقه11/38/254511

8,334پروژه های مربوط به خیابان کمپاني

286
عملیات تکمیل احداث کانال جمع آوری ودفع آبهای سطحي خیابان کمپاني در 

 شهرداری1منطقه 
7,89792/7/1595/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/14/1/33

287
خرید مصالح جهت ترمیم و بهسازی سرویس بهداشتي خ کمپاني بین نادری و 

 شهرداری1سلطاني در منطقه 
4379292100منطقه

11,442پروژه های مربوط به شهید علي هاشمي

288
احداث زمین ورزشي جنب پارك پل سردار شهید علي هاشمي ، واقع در حوزه 

 شهرداری1خدماتي منطقه 
69790/10/190/12/1100منطقه1/14/33211

65190/11/2391/2/22100منطقه1/14/42182 شهرداری1احداث پیاده رو پارك شهید هاشمي، واقع درحوزه خدماتي منطقه 289

290
 1احداث سیستم روشنایي در پارك شهید هاشمي، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
5109191100منطقه

6009191100منطقه شهرداری1اجرای تاسیسات روشنایي پارك شهید هاشمي در منطقه 291

292
در  (وسایل بازی و پارکي، تندرستي و مبلمان شهری)تجهیز پارك شهید هاشمي 

 شهرداری1منطقه 
2,50091/6/2891100سازمان زیباسازی1500/8161

293
، بلوار قدس، جاده (کمربندی غرب)خدمات نقشه برداری بلوار شهید هاشمي 

حمیدیه، بلوار پاسداران و دسترسي های جانبي، بلوار ساحلي غربي، خیابان 
2,00091/3/2091100سازمان نوسازی و بهسازی1300/7147

1091395/07/0495100منطقه11/17306 شهرداری1اجرای نرده گذاری و رنگ آمیزی نرده های پل هاشمي توسط منطقه 294

1,09695/12/2396/12/29100منطقه11/38/189484 شهرداری1احداث پل عابر پیاده شهیدهاشمي توسط منطقه 295

296
خاکریزی خاك نباتي در حاشیه بلوار شهید هاشمي و جنب آمفي تئاتر روباز، واقع 

 شهرداری1در حوزه خدماتي منطقه 
63091/1/2891/2/28100منطقه1/14/49106

69891/4/3191/6/31100منطقه11/14/13196 شهرداری1تخریب و پیاده روسازی کنار پل شهید هاشمي واقع در منطقه 297
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298
 اتوبان شهید هاشمي به جاده ساحلي روبروی سازمان پارکها vmsجابجایي تابلو 

 شهرداری1در منطقه 
709393100منطقه

24492/6/1392/7/12100منطقه11/14/63249 شهرداری1اجرای فونداسیون پل عابر پیاده اتوبان شهید هاشمي در منطقه 299

93/2/2100100  93/1/10 597منطقه11/14/84742نرده گذاری زیر پل عابر اتوبان شهید هاشمي در منطقه یک شهرداری300

62092/08/0593100منطقه11/14/69451 شهرداری1تعمیر و نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه شهید هاشمي در منطقه 301

302
تهیه مصالح و اجرای فونداسیون پله برقي و معمولي پل عابر پیاده اتوبان شهید 

 شهرداری1هاشمي در منطقه 
42093/04/2293100منطقه11/14/96362

1,000پروژه های مربوط به طالب زاده

303
ترمیم پیاده رو و مرمت سرویس های بهداشتي و تاسیسات زیربنایي مقابل مسجد 

 شهرداری1طالب زاده در منطقه 
1,0009292100منطقه

40,656پروژه های مربوط به پل پنجم

10996/4/496/12/291000منطقه11/196887 شهرداری1ترمیم نرده های پل پنجم توسط منطقه 304

39095/12/2295100منطقه11/38/189289 شهرداری1رنگ آمیزی نرده ها و ترمیم پل پنجم توسط منطقه 305

6939393100منطقه شهرداری1خرید ،نصب واجرای پایه های روشنایي پل پنجم در منطقه 306

64790/8/1290/11/11100منطقه1/14/26367 شهرداری1احداث آبنما های لوپ پل پنجم واقع در حوزه خدماتي منطقه 307

11,1189393100سازمان زیباسازی23/9/16/1 شهرداری1نورپرازی پل سیاه واقع در منطقه 308

309
خرید و نصب المان و آب نمای صخره ای اسب واقع در ضلع جنوب شرقي پل پنجم 

 شهرداری1روبروی سازمان پارکها و فضای سبز قبل از پارك ربیع در منطقه 
11,66795/12/2497/12/29100سازمان زیباسازی109/15/17/23/16/9/31/2

11296/5/1896/12/291000منطقه11/203855 شهرداری1خرید ونصب استوانه های ایمني خیابان پیروزی توسط منطقه 310
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9,71792/3/1395/12/2910027سازمان زیباسازی1109/15/14/1/4/2در منطقه  (پل شهید هاشمي  )اجرای نور پردازی پل پنجم 311

1,08998/3/498/6/41001,089منطقه11/38/269995 شهرداری1خرید تابلو ریلي ترافیکي واقع در منطقه 312

5,11497/4/1297/7/121000معاونت1900/15360 شهرداری1اصالح هندسي بلوار ساحلي شهید فهمیده در منطقه 313

36,101پروژه های مشترك

314
ترمیم کفپوش گذاری سطح خیابان نادری ، خیابان شریعتي و خیابان آزادگان در 

 شهرداری1منطقه 
69293/12/1394/2/13100منطقه11/14/120179

315
خرید ، تعمیر و تعویض پمپ های آبنما به ادرسهای میدان شهدا ، لوپهای شمالي و 

 شهرداری1جنوبي پل پنجم ، باغ معین و آالچیق پل چهارم در منطقه 
70094/8/694/9/6100منطقه11/38/142441

316
پیاده روسازی ضلع شرقي خیابان آزادگان حدفاصل خیابان سلمان فارسي تا 

(تهیه موزاییک بعهده کارفرما)میدان شهدا 
69591/6/2091/8/20100منطقه11/14/21357

317
پیاده روسازی ضلع غربي خیابان آزادگان حدفاصل خیابان سلمان فارسي تا میدان 

(تهیه موزاییک بعهده کارفرما)شهدا 
69991/7/1191/10/11100منطقه11/14/24005

318
 14خرید و نصب مبلمان شهری پارك های روبروی فروشگاه رفاه، شهید هاشمي و 

 شهرداری1هکتاری در سطح منطقه 
1,0009191100منطقه

319
تهیه کفپوش و جدول جهت اجرای ادامه پیاده روسازی باند کندرو حد فاصل پل 

 شهرداری1سیاه و هتل پارس در  منطقه 
1649292100منطقه

320
اجرای جدولگذاری با جدول سنگي خیابان سلمان فارسي حد فاصل خیابان 

(قرارداد% 25با احتساب ) شهرداری1شریعتي و خیابان آزادگان در منطقه 
92/12/28100  92/10/28  833منطقه11/14/77504

321
اجرای باکس های روشنایي در دوطرف خیابان سلمان فارسي ،حدفاصل خیابان 

شریعتي تا خیابان آزدگان در منطقه یک شهرداری
70092/12/2593/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/15/1/32/7

322
اجرای فوندانسیون روشنایي خیابان سلمان فارسي ،حدفاصل خیابان شریعتي 

وآزادگان در منطقه یک شهرداری
70092/11/1393/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/15/1/32/7

323
ترمیم نوارهای حفاری خ سلمان فارسي حد فاصل خ شریعتي تا اتوبان آیت اله 

 شهرداری1بهبهاني در منطقه 
54892/2/1892/3/18100منطقه11/14/50672

324
نور پردازی درختان آیلند بلوار آیت اهلل بهبهاني از میدان جمهوری تا چهارراه 

 شهرداری1آبادان در منطقه 
5,39793/6/393/8/310049سازمان زیباسازی109/15/1/34/1

325
تخریب ، بارگیری ، حمل و تخلیه مواد حاصله ساختمان فرسوده در خیابان شهید 

 شهرداری1جهانیان حد فاصل خیابانهای گندمي و ادهم در منطقه 
7093/08/1493100منطقه11/14/107761
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326

خیابان شریعتي حد فاصل خیابان نادری تا پل  )هرس کاری درختان نواحي اماني 

 پادادشهر ، خیابان شهید دستغیب ، خیابان 10سیاه ، خیابان آزادگان ، خیابان 

 شهرداری1آریا شهر در منطقه  (شهید کریمي  )فرضي پور 

فاکتوری9009494100منطقه

327

 ایمن سازی و رفع ایرادات مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکي ، بازی ، تندرستي  

 پادادشهر ، سردار هاشمي، صباغان، شهید 2و 1در پارکهای شماره 

 و نبوی آخر آسفالت، سیاحتي، بلوار شرقي و خیابان 13آهنگری،پارکهای شماره 

 شهرداری1ادهم در منطقه 

3829494/12/29100سازمان زیباسازی109/15/1/34/1

328
پیاده رو سازی خیابان شریعتي از خیابان سلمان فارسي تا خیابان امام ضلع غربي 

 شهرداری1در منطقه 
1,44993/9/2594/1/25100منطقه11/14/112166

329

حد فاصل پل چهارم تا هتل پارس - تعمیر تاسیسات روشنایي بلوار ساحلي شرقي 

 تیر ، سیاحتي ، پارك محله ای کوی جمهوری و مسیر پل سردار شهید 7، پارکهای 

 شهرداری1هاشمي در منطقه 

1,09494/12/2595100منطقه6143

330
در  (ساحل پل پنجم تا پل نادری  )مطالعه و طراحي خط انتقال سیستم مه پاش 

 شهرداری1منطقه 
279595100سازمان پارکها و فضای سبز

331

تعمیر و نگهداری سه دستگاه پل مکانیزه عابر پیاده در محلهای  اتوبان شهید 

هاشمي ، اتوبان آیت اله بهبهاني نبش خیابان کافي ، اتوبان امام علي روبروی 

 شهرداری1ترمینال آبادان در منطقه 

2,39094/5/2195/5/21100منطقه11/38/134871

332
لوله گذاری در بلوار ساحلي شرقي حد فاصل پل پنجم تا فروشگاه رفاه ، خیابان 

 شهرداری1رضوی و اتوبان آیت اله بهبهاني تا پارك هفت تیر در منطقه 
4,77494/03/1694/7/16100منطقه11/38/128954

333
جدولگذاری خیابان فاطمي زاده ، خیابان دباغ زاده ، اتوبان آیت اله بهبهاني و 

 شهرداری1خیابان نامدار در منطقه 
12094/07/1995100منطقه11/140720

334

رنگ آمیزی و انجام نقاشي دیواری دیوارهای فرسوده و نازیبای جاده ساحلي 

شرقي حد فاصل پل چهارم تا هتل پارس و مسیر چهار راه آبادان تا فلکه پاداد در 

 شهرداری1منطقه 

1,0139494100منطقه

335
هرس درختان نواحي اماني خ شریعتي حد فاصل خ نادری تا پل سیاه ، خ آزادگان 

 شهرداری1 پادادشهر،خ شهید دستغیب، خ فرضي پورو آریاشهر در م 10،خ 
73295/6/2195/7/21100منطقه11/38/172040
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336
خرید پمپ های کف کش و لجن کش جهت فلکه شهدا و لوپ پل پنجم دو طرف در 

 شهرداری1منطقه 
250100

337
خرید و نصب ریسه چراعي در مسیرهای خیابانهای آزادگان ، نادری و اتوبان آیت 

 شهرداری1اله بهبهاني روبروی مصلي در منطقه 
1,20095/7/795/7/22100منطقه11/38/173365

1,12095/7/795/8/7100منطقه11/38/173364 شهرداری1رنگ آمیزی نره های پل پنجم و چهارم تندیس های در سطح منطقه 338

339
  واترپروف به ledریسه رنگي از نوع  )ریسه بندی جهت مراسمات و مناسبتها 

در  ( عدد مسیرهای میدان شهدا ، اتوبان آیت اله بهبهاني و پل پنجم 350تعداد 
1,09294/10/2894/11/13100منطقه11/38/150070

340
 غربي 16خرید و نصب و ایمن سازی وسایل بازی و پارکي سیاحتي ، نبوی و خیابان 

 شهرداری1کوی جمهوری در منطقه 
1,25994/10/2894/10/13100منطقه11/38/150071

341
 متری،پارك سیاحتي و 16احداث زمینهای بدمینتون پارك نبوی،پارك خیابان 

 شهرداری1پارك غدیر در منطقه 
64095/10/1195/11/11100منطقه11/38/180844

342
زیرسازی تا حد الیه اساس کوی جمهوری برخي قطعات خیابان صدیق سراج در 

 شهرداری1کوی جمهوری و کوچه های بي نام خیابان فاطمي زاده در منطقه 
1,97895/11/2096/2/20100منطقه11/38/185428

343
 1ترمیم پیاده رو خیابان سلمان فارسي چهار راه آبادان تا آزادگان واقع در منطقه 

شهرداری
1,29397/5/2397/7/23100منطقه11/38/241590

344
احداث نرده گذاری پل عابر پیاده شهید هاشمي و پل خیابان جمهوری واقع در 

 شهرداری1حوزه خدماتي منطقه 
1,09097/7/2997/8/29100منطقه11/38248114

345
 1بهسازی و ترمیم پل عابر پیاده شهید هاشمي واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
1,10097/11/1797/12/171000منطقه11/38/259362

1516,015پروژه های سطح منطقه 

63693/10/1793/12/17100منطقه11/14/114279شهرداری1پیاده روسازی نبش خیابان سراج ونبش خیابان جنت در سطح منطقه 346

1,26894/9/195/12/29100سازمان زیباسازی109/15/17/14/23/9/39 شهرداری1رفع ایرادات نور پردازی پل کابلي در منطقه 347

50089/12/2890/2/28100منطقه11900/838 پایه روشنایي منطقه 6جابجایي، بازسازی تبدیل  348

59287/9/2391100منطقه19/20624(تحویل نگرفنه)احداث اسکله آبگیر پرونده باز مانده349

1,36088/9/1991100منطقه19/18534روکش آسفالت بصورت دستي350
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3,90688/11/689/5/6100منطقه19/19549 شهرداری1جابجایي پایه های برق توسط منطقه 351

6,00090/6/1590/9/15100منطقه11900/1850بهسازی و روکش آسفالت خیابان ها و معابر منطقه 352

34790/11/2391/1/23100منطقه1/14/42192 شهرداری1خرید و نصب تجهیزات ترافیکي توسط منطقه 353

100—20090منطقه شهرداری1اجرای خط کشي عابر پیاده منطقه 354

30090/7/1190/8/1100منطقه1/14/21771 شهرداری1اجرای خط کشي محوری پیاده منطقه 355

356
 شهرداری 1اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحي واقع در حوزه خدماتي منطقه 

(تهیه لوله به عهده منطقه)
40690/7/1290/10/11100منطقه1/14/21773

22990/7/2490/8/24100منطقه1/14/23789(1منطقه)اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر 357

5849090100منطقه— شهری1خرید مبلمان شهری پارك های سطح منطقه 358

6809090100منطقه— شهرداری1تجهیز زمین های بازی پارك های سطح منطقه 359

55790/10/1490/12/14100منطقه1/14/35997 شهرداری1احداث جایگاه سطل زباله، واقع در منطقه 360

33590/11/2391/1/23100منطقه1/14/42190 شهرداری1اتوبوس در منطقه  (غیر مکانیزه)احداث ایستگاه های معمولي 361

60590/9/2890/11/28100منطقه1/14/33209 شهرداری1خاکریزی خاك نباتي واقع در حوزه خدماتي منطقه 362

22990/7/2590/9/25100منطقه1/14/23789 شهرداری1اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه 363

استعالم4009292100منطقه شهرداری1خرید لوله و مصالح جهت ساخت بوالرد توسط منطقه 364

33090/8/1890/10/18100100سازمان زیباسازی1900/2568 دستگاه آبسردکن سطح منطقه یک16تعمیر و بازسازی 365

55390/6/790/8/7100100سازمان زیباسازی1900/1756خرید تجهیزات بازی پارکهای منطقه یک366

367
 1خرید تجهیزات آبرساني از جمله لوله پلي اتیلن و اتصاالت آن توسط منطقه 

شهرداری
4009191100منطقه
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20091/5/1591/5/30100منطقه11/14/15920   شهرداری1اجرای خط کشي عابر پیاده توسط منطقه 368

369
 1 در منطقه 3 و 2تهیه آسفالت روکش آسفالت دستي کوچه های قدیمي در ناحیه 

شهرداری
100

370
 1تهیه آسفالت روکش آسفالت دستي کوچه های قدیمي محدوده ناحیه  در منطقه 

شهرداری
100

32092/07/1392/09/13100منطقه11/14/66835 شهرداری1 در منطقه 1روکش آسفالت دستي کوچه های قدیمي در ناحیه 371

609191100منطقه شهرداری1رنگ آمیزی جداول در محل ایستگاه های اتوبوس توسط منطقه 372

2009191100منطقه شهرداری1خرید و نصب سرعتگیر در نقاط حادثه خیز توسط منطقه 373

1209191100منطقه شهرداری1خرید نیوجرسي پالستیکي توسط منطقه374

16191/7/1191/8/11100100منطقه11/14/24000 شهرداری1اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه375

1,3409191100سازمان عمران شهری شهرداری1بهسازی و آسفالت کوچه های کم عرض در سطح منطقه 376

1,2149191100سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری1بهسازی و توسعه شبکه آب خام در سطح منطقه 377

3,4919191100سازمان پارکها و فضای سبز1خرید نهال، بذر و کود توسط منطقه 378

69991/11/2691/12/26100منطقه11/14/41486 شهرداری1 ایستگاه معمولي اتوبوس در منطقه 16احداث 379

380
 1اجرای پروژه های توسعه فضای سبز، روشنایي و بهسازی پارکها در سطح منطقه 

شهرداری
4,00091/7/991100سازمان خدمات موتوری1700/9354

381
تهیه مصالح مورد نیاز، کرایه ماشین آالت و اجرای عملیات عمراني خدمات سامانه 

1 منطقه 137
2,5009191100منطقه

50091/9/2791/10/13100منطقه11/14/34460 شهرداری1اجرای خط کشي عابر پیاده توسط منطقه 382

709191100منطقه1اجرای جایگاه گاری فان در منطقه 383

46791/8/1891/10/18100100منطقه11/14/29369 شهرداری1احداث فنداسیون پایه روشنایي  درسطح  منطقه 384

70092/2/1892/4/18منطقه11/14/50671

صفحه 2۹ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

70091/2/791/3/7100منطقه1/14/4327 شهرداری1رنگ آمیزی جداول توسط منطقه 385

25291/3/1691/4/16100منطقه1/14/48139 شهرداری1رنگ آمیزی جداول توسط منطقه 386

70091/12/1292/2/11100منطقه11/14/43167 شهرداری1روکش آسفات دستي کوچه های قدیمي محدوده ناحیه ویژه  منطقه 387

70091/12/1392/2/13100منطقه11/14/43438 شهرداری1 منطقه 3روکش آسفات دستي کوچه های قدیمي محدوده ناحیه 388

30091/12/2192/2/20100منطقه111/14/44483عملیات الیروبي مسیرهای فاضالب منطقه389

7009191100منطقهشهرداری1احداث ایستگاه  اتوبوس  توسط  منطقه390

1509191100منطقه شهرداری1تعمیر و تکمیل سایبان های ایستگاه اتوبوس توسط منطقه 391

70091/10/1191/12/11100منطقه11/14/35803 شهرداری1اجرای بوالرد جداکننده توسط منطقه  392

3009191100منطقه شهرداری1تعمیر و نگهداری تابلو ها و تجهیزات ترافیکي توسط منطقه 393

2709191100منطقه شهرداری1خرید و نصب تجهیزات ترافیکي توسط منطقه 394

5009191100منطقه شهرداری1خرید تابلو و  تجهیزات ترافیکي توسط منطقه 395

1209191100منطقه شهرداری1اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه396

20792/2/1492/3/14100منطقه11/14/49903بهینه سازی تابلوهای برق آبنماهای سطح منطقه یک شهرداری397

70091/12/1392/2/13100منطقه11/14/43434 شهرداری1زیرسازی جهت لکه گیری آسفالت در سطح منطقه 398

69892/3/692/4/6100منطقه11/14/53479 شهرداری1نقاشي دیواری  دیوارهای فرسوده  در سطح منطقه 399

1,0009191100منطقه شهرداری1خرید گل گلداني توسط منطقه 400

401
 1رنگ آمیزی آبنما، آالچیق و المان های پارك ها و مبلمان شهری در سطح منطقه 

شهرداری
7009191100منطقه

صفحه 30 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

70092/1/1992/2/19100منطقه11/14/47022 شهرداری1رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه 402

70092/2/292/3/2100منطقه11/14/48467 شهرداری1رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه 403

70092/3/1892/4/18100منطقه11/14/54422 شهرداری1اجرای خط کشي محوری توسط منطقه 404

استعالم7009292100منطقه شهرداری1خرید ایستگاه اتوبوس مکانیزه توسط منطقه 405

69892/3/492/4/4100منطقه11/14/52981 شهرداری1زیباسازی دیوارهای فرسوده مرکز شهر در منطقه 406

69892/5/1592/6/14100منطقه11/14/60809 شهرداری1نقاشي دیواری دیوارهای فرسوده در منطقه 407

1,60091/8/3091/11/30100سازمان نوسازی و بهسازی1700/7830 شهرداری1پیاده روسازی و ترمیم پیاده روهای فرسوده در سطح منطقه 408

409
و وسایل بازی و پارکي جهت پارك های  (کفپوش)خرید وسایل مبلمان شهری

 شهرداری1سطح منطقه 
1,60091/5/1691100سازمان زیباسازی1500/7717

4379191100منطقه شهرداری1 ایستگاه مکانیزه اتوبوس در منطقه 2احداث 410

20,9009393/12/29100سازمان عمران شهری101/17/1/8 شهرداری1بهسازی و آسفالت معابر فرسوده در منطقه 411

2,29692/1/2492100سازمان عمران شهری1700/11209 شهرداری1بهسازی آسفالت فرسوده معابر در سطح منطقه 412

3,2609191100سازمان عمران شهری1700/7808 شهرداری1اجرای عملیات آسفالت معابر زیرسازی شده در سطح منطقه 413

23,4009393/12/29100سازمان عمران شهری101/17/1/8 شهرداری1ترمیم سطوح آسفالتي در منطقه 414

51490/10/190/11/1100منطقه1/14/33213 شهرداری1همسان سازی درب منهولها، واقع در حوزه خدماتي منطقه 415

416
 (سرپناه) ایستگاه 5احداث ) شهرداری1توسط منطقه  (سرپناه )  ایستگاه 6احداث

(1تاکسي واقع در حوزه خدماتي منطقه 
46091/5/1591/7/15100منطقه11/14/15812

35891/12/1992/2/19100منطقه11/14/44482   شهرداری1همسطح سازی درب منهولها در سطح منطقه417

418
 1بهسازی و ساخت درپوش بتني حوضچه های دفع آبهای سطحي در منطقه 

شهرداری
50692/07/1592/09/15100منطقه11/14/67208

صفحه 31 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

92/8/19100 70092/6/20منطقه11/14/64451 شهرداری1همسان سازی درب منهولها در منطقه 419

30092/07/2392/08/23100منطقه11/14/66834 شهرداری1الیروبي مسیرهای فاضالب در سطح منطقه 420

3009292100منطقه شهرداری1 دروازه ای توسط منطقه VMSخرید و نصب421

7009292100منطقه شهرداری1خرید تابلوهای دیجیتالي توسط منطقه 422

7009292100منطقه شهرداری1خرید تابلو و تجهیزات ترافیکي توسط منطقه 423

5989292100منطقه11/14/69312 شهرداری1تعمیر و نگهداری تابلو و تجهیزات ترافیکي توسط منطقه 424

2,0009292100منطقه شهرداری1ریسه بندی در سطح منطقه 425

2,0009292100منطقه شهرداری1تامین روشنایي و نورپردازی پارکهای سطح منطقه 426

استعالم5,0009292100منطقه شهرداری1مبلمان شهری و وسایل بازی پارکهای منطقه 427

استعالم5489292100منطقه شهرداری1خرید آهن آالت و بتن جهت زمین ورزشي روبروی مصلي در منطقه 428

70092/3/2292/5/22100منطقه11/14/55139 شهرداری1احداث سرویس بهداشتي روبروی سازمان پارکها در منطقه 429

69992/07/2892/08/28100منطقه11/14/68422 شهرداری1اجرای خط کشي عابر پیاده در منطقه 430

1,00092/7/1492100100سازمان پسماند11/100/7770الیروبي مسیرها خطوط دفع آبهای سطحي و فاضالب در منطقه 431

29992/11/692100منطقه11/14/78282پالستر دیوارهای فرسوده در منطقه یک شهرداری432

70092/09/2092100منطقه11/14/74018 شهرداری1رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه 433

70092/12/1892100منطقه11/14/83021 شهردای1رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه 434

30092/10/2892100منطقه11/14/77503احداث سرویس بهداشتي در شهرداری منطقه یک435

صفحه 32 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

436
خرید آسفالت جهت ترمیمي نوار حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه یک 

شهرداری
3599292100منطقه

3509292100منطقهخرید و نصب المان سفره هفت سین توسط منطقه یک شهرداری437

7009292100منطقهخرید گل گلداني در منطقه یک شهرداری438

92/11/20100  92/9/20  699منطقه11/14/74022 شهرداری1ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه 439

5009292100منطقهخرید و تعمیر پمپ آبنما در  منطقه یک شهرداری440

479292100منطقه درشهرداری منطقه یکvmsساخت و رنگ آمیزی تابلوی 441

2,0009292100مرکزرنگ آمیزی جداول در منطقه یک شهرداری442

1,38992/2/3192100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6380خرید نهال443

1,10692/2/3192100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6380خرید بذر444

78792/2/3192100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6380خرید کود445

1309292100منطقه شهرداری1انجام روشنایي ایستگاه های اتوبوس توسط منطقه 446

447
 1خرید فانوس سه خانه و عابر چراغ راهنمایي هوشمند به عنوان یدك در منطقه 

شهرداری
709292100منطقه

7009292100منطقه شهرداری1احداث ایستگاه های معمولي اتوبوس توسط منطقه 448

5009191100منطقه1خرید و تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنما در منطقه449

33590/11/2391/1/23100منطقه1/14/42188 شهرداری1اتوبوس در منطقه  (غیر مکانیزه)احداث ایستگاه های معمولي 450

30090/11/2391/2/23100منطقه1/14/42194شهرداری1تعمییر و نگهداری تابلو ها و تجهیزات ترافیکي منطقه451

45091/9/2891/11/28100منطقه11/14/34459 شهرداری1نرده گذاری زیر پل های عابر پیاده توسط منطقه 452

صفحه 33 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

93/5/18100100  93/2/14  685منطقه11/14/88171تخریب وجدول گذاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه یک شهرداری453

93/10/10100  93/2/14  696منطقه11/14/88167تخریب و پیاده رو سازی مصوبات ستاد نوروزی در منطقه یک شهرداری454

93/5/5100100  93/2/1  670منطقه11/14/86662ترمیم و نوارهای حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه یک شهرداری455

69892/08/0592/10/05100منطقه11/14/69297 شهرداری1 در منطقه 3 و 2روکش آسفالت دستي کوچه های قدیمي در ناحیه 456

50092/6/1393/2/11100منطقه11/14/63490 شهرداری1پاکسازی و شستشوی المانهای ترافیکي توسط منطقه 457

50093/3/1893/6/24100منطقه11/14/92416 شهرداری1ساخت پله معمولي و نرده گذاری روی عرشه پل عابر پیاده در منطقه 458

70093/4/1693/6/16100100منطقه11/14/95607هرس درختان در منطقه یک شهرداری459

70093/9/1693/11/16100منطقه11/14/111290 شهرداری1هرس درختان در سطح منطقه 460

30893/9/2693/10/3100100منطقه11/14/112268 شهرداری1اجرای خط کشي عابر پیاده در منطقه 461

462
 1تهیه و ساخت،رنگ آمیزی، حمل و نصب دو دستگاه پله فلزی و نرده در منطقه

شهرداری
50093/3/2093/4/20100منطقه11/14/92687

463
 1 در شش ماهه دوم در منطقه 137خرید مصالح و عملیات عمراني سامانه 

شهرداری
1,4009393100منطقه

464
تامین گل، گیاه، بذر، نهال، هرس درختان و سم و لوازم باغباني و هزینه ماشین 

آالت آبیاری در سطح منطقه یک
7009393100منطقه

465
خرید و حمل ومصالح مورد نیاز، کرایه ماشین آالت خدمات شهری و اجرای 

1 در منطقه 137عملیات عمراني خدمات سامانه 
1,2409393100منطقه

466
خرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکي ، بازی ، تندرستي در 

1سطح منطقه
8009393100سازمان زیباسازی

1,20093/11/1894/2/18100100منطقه11/14/117703 شهرداری1آسفالت دستي کوچه های کم عرض در سطح منطقه 467

64793/06/1893100منطقه11/14/102232 شهرداری1در منطقه (چراغ دار)خرید ریسه پرچم ایران468

7009393100منطقه شهرداری1 در منطقه 137خرید مصالح و اجرای عملیات عمراني سامانه 469

صفحه 3۴ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

65093/10/2393/11/23100منطقه11/14/115050 شهرداری1خرید واجرای خط کشي عابر پیاده رنگ قرمز در منطقه 470

5009393100سازمان زیباسازی23/9/16 شهرداری1خرید وتعویض پرچم های بزرگ عمودی ملي ومشکي در منطقه 471

5009393100منطقه شهرداری1 درمنطقه 137خرید مصالح واجرای عملیات عمراني سامانه 472

473
 1رنگ آمیزی و نقاشي دیواری دیوارهای فرسوده خیابانهای اصلي در منطقه 

شهرداری
20094/1/2994/2/8100منطقه11/38/124274

474
خریدگل،گیاه،سم ولوازم باغباني ،هرس درختان وماشین آالت آبیاری فضای سبز 

 شهرداری1در منطقه 
2009393100منطقه

7009393100منطقه شهرداری1نصب وراه اندازی دوربین های مدار بسته درمنطقه 475

67093/12/1193/12/26100منطقه11/14/120168 شهرداری1خرید رنگ دوجزئي جهت خط کشي عابر پیاده در منطقه 476

30093/11/2793/12/27100منطقه11/14/118496 شهرداری1اجرای خط کشي محوری در منطقه 477

1,4009393100منطقه شهرداری1 در منطقه 137خرید مصالح و اجرای عملیات عمراني سامانه 478

70093/12/1794/1/17100100منطقه11/14/120978 شهرداری1هرس درختان در منطقه 479

1,30093/12/1793/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز15/1/23/2 شهرداری1در منطقه  (کاشت گلهای گلداني  )توسعه فضای سبز 480

1,00093/12/2393/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز115/1/23/2طرحهای حجمي فضای سبز درمنطقه 481

482
 33*11*3 ، در پوش ساده apbn 100تهیه ، بارگیری، حمل و تخلیه جداول رتوش 

 شهرداری1  و درپوش فلش دار در منطقه apbn 120و جداول تک لنزه 
1,74693/12/1294/2/12100منطقه11/14/120357

2,95993/12/1394/2/13100100منطقه11/14/120176 شهرداری1لکه گیری سطوح آسفالتي خیابانهای سطح منطقه 483

1309393100منطقه شهرداری1رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در منطقه 484

709393100منطقه شهرداری1اجرای فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر در منطقه 485

559393100منطقه شهرداری1خرید درب های کنترلي پله برقي پلهای عابر پیاده در منطقه 486

صفحه 35 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

6989393100منطقه شهرداری1 دستگاه ایستگاه اتوبوس معمولي درمنطقه 14احداث 487

6889393100منطقه شهرداری1خرید ریسه جهت اعیاد نیمه شعبان درسطح منطقه 488

6009393100منطقهشهرداری1خریدتابلو وتجهیزات ترافیکي در منطقه 489

359393100منطقه شهرداری1روشنایي ایستگاه اتوبوس در منطقه 490

709393100منطقه شهرداری1نصب و جمع آوری تابلو و تجهیزات فرسوده در منطقه 491

70093/12/2093100منطقه11/121609 شهرداری1در منطقه  (خرید و کاشت گل و گیاه  )توسعه فضای سبز 492

2,00093/10/193100معاونت حمل و نقل1900/7932 شهرداری1خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی جداول در منطقه 493

529393100منطقه شهرداری1خرید کولر و ایستگاههای اتوبوس مکانیزه توسط منطقه 494

709393100منطقه شهرداری1رنگ آمیزی ایستگاههای اتوبوس توسط منطقه 495

1,50093/12/1494/1/14100منطقه11/14/120689 شهرداری1رنگ آمیزی جداول در منطقه 496

497
  7500 شهرداری به متراژ 1ترمیم و انجام نقاشي دیواری خیابانهای سطح منطقه 

متر مربع
60093/7/2893/12/29100سازمان زیباسازی109/15/1/17/1

33093/11/2194/2/21100منطقه11/14/118016 شهرداری1نصب و جمع آوری تابلو و تجهیزات ترافیکي در منطقه 498

70094/2/1394/3/13100منطقه11/38/125796 شهرداری1کاشت درختچه های گلدار در سطح منطقه 499

500
 و جداول تک 33*11*3 ، درپوش ساده apbn 100اجرای و نصب جداول رتوش 

 شهرداری1  و در پوش فلش دار در منطقه apbn 120لنزه 
1,16393/12/2794/2/27100منطقه11/14/122479

70093/12/693100منطقه11/119726 شهرداری1تعمیرات و تعویض پمپ های آبنما در منطقه 501

فاکتوری409494100منطقه شهرداری1مطالعات و طراحي سالن جلسات منطقه 502

65093/9/2993/10/29100منطقه11/14/112454 شهرداری1در منطقه  (پرسپیکو)خرید واجرای خط کشي عابر پیاده 503

صفحه 36 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

فاکتوری66094/6/294/12/29100منطقه11/38/136018 شهرداری1خرید رنگ سرد ترافیکي در منطقه 504

فاکتوری49594/6/294/12/29100منطقه11/38/136019 شهرداری1خرید رنگ عابر پیاده دو جزئي در منطقه 505

فاکتوری95094/6/1494/12/29100منطقه11/38/13711 شهرداری1خرید تجهیزات ترافیکي در منطقه 506

12094/10/2994/12/29100منطقه11/50197 شهرداری1اجرای خط کشي محوری در منطقه 507

1209494100منطقهفاکتوری شهرداری1اجرای خط کشي عابر پیاده توسط منطقه 508

11995/01/1695100منطقه11/27/157495 شهرداری1اجرای خط کشي عابر پیاده توسط منطقه 509

1209494100منطقهفاکتوری شهرداری1خرید رنگ سرد ترافیکي محوری توسط منطقه 510

فاکتوری1209494100منطقه شهرداری1اجرای خط کشي محوری توسط ماشین خط کشي در سطح منطقه 511

12094/9/1794/12/29100منطقه146365 شهرداری1نصب تابلو و تجهیزات ترافیکي در منطقه 512

1209494100منطقهفاکتوری شهرداری1 خدمات شهری در منطقه 3تعمیرات بنای فرسوده جنب ناحیه 513

1,19594/10/2194/12/21100منطقه11/38/149338 شهرداری1الیروبي خطوط فاضالب در منطقه 514

12094/11/1794/12/29100منطقه11/152027 شهرداری1خرید چراغهای چشمک زن جهت استقبال از بهار توسط منطقه 515

فاکتوری1209494/12/29100منطقه شهرداری1نصب فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه 516

517

نری پلي  )رفع مشکالت و تعمیرات لوله پلي اتیلن و خرید یکسری از اقالم از قبیل 

 1در منطقه  (... اتیلن و مادگي ، گالوانیزه ، زانو گالوانیزه ، درپوش ، واف برنجي و 

شهرداری

فاکتوری1209494100منطقه

فاکتوری1209494100منطقه شهرداری1تعمیرات مقطعي ایستگاههای پمپاژ در سطح منطقه 518

50094/9/2994/12/2910040سازمان زیباسازی109/15/1/34/1 شهرداری1در منطقه  (نقاشي دیواری  )بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده 519

صفحه 37 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

45094/9/2994/12/2910045سازمان زیباسازی109/15/1/34/1 شهرداری1رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه 520

17594/11/1295/12/2910087سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20 شهرداری1مطالعه و طراحي خط انتقال آب خام در منطقه 521

522
 1رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده و نرده گذاری زیر پلهای عابر پیاده در منطقه 

شهرداری
59093/10/2093/12/20100منطقه11/14/114581

7009191100منطقه شهرداری1خرید تابلو و تجهیزات ترافیکي توسط منطقه 523

2,50095/4/2095100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/1/21/1 شهرداری1خرید نهال در منطقه 524

65095/3/1295100منطقه11/38/163412 شهرداری1خرید رنگ سرد ترافیکي محوری توسط منطقه 525

78094/12/1195100منطقه11/38/154857 شهرداری1خرید رنگ عابر پیاده توسط منطقه 526

1,6589191100سازمان عمران شهری شهرداری1زیرسازی و آسفالت معابر در منطقه 527

5,9929393/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز15/1/23/2 شهرداری1خریدبذر ،نهال ،سم وکود در منطقه 528

1,08893/10/1694/1/16100منطقه11/14/114142 شهرداری1مسقف سازی پل های عابر پیاده در منطقه 529

2,19893/9/2594/1/25100منطقه111/14/112168جدول گذاری وترمیم جداول فرسوده خیابانهای منطقه 530

69593/8/2193/11/21100منطقه11/14/108668 شهرداری1اجرای رمپ در پیاده روها ویژه معلولین در منطقه 531

1,55593/12/2695/12/29100سازمان زیباسازی109/15/17/14/1/12/2 شهرداری1خرید و نصب مبلمان شهری پارکهای منطقه 532

1,93794/12/1294/12/12100منطقه11/38/154997 شهرداری1رنگ آمیزی جداول توسط منطقه 533

95094/6/3195/1/2100منطقه11/38/138717 شهرداری1نصب تابلو و تجهیزات ترافیکي در منطقه 534

6169494100منطقه شهرداری1بهسازی و رنگ آمیزی ایستگاه اتوبوس در منطقه 535

1,50092/3/1393100مرکز1/100/6599 شهرداری1بهسازی و روکش آسفالت معابر و کوچه های کم عرض در منطقه 536

صفحه 38 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

2,00094/12/594/12/2910045سازمان پارکها و فضای سبز112/14/1/6/2 شهرداری1خرید نهال در منطقه 537

538
 در سطح 95خرید گلهای فصلي پاییزه و زمستانه و گلهای گلداني جهت ایام نوروز 

 شهرداری1منطقه 
2,58894/12/594/12/2910045سازمان پارکها و فضای سبز112/14/1/6/2

10,00094/12/0195/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/1/28 شهرداری1آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در سطح منطقه 539

3,83794/12/2294/12/29100منطقه1900/11273 شهرداری1ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری معابر اصلي در منطقه 540

3,28594/12/0194/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/1/28 شهرداری1خرید آسفالت برای عملیات ضروری لکه گیری در منطقه 541

94095/2/1395/4/13100منطقه11/38/160320بهسازی وساماندهي دیوار فرسوده در منطقه یک542

1,2009494100منطقه شهرداری1خرید ایستگاههای اتوبوس مکانیزه توسط منطقه 543

11595/2/2795100منطقه11/164303 شهرداری1اجرای سرعتگاه آسفالتي توسط منطقه 544

11195/10/0795100منطقه11/180607 شهرداری1اجرای سرعتگاه آسفالتي توسط منطقه 545

1,10195/12/1595100منطقه11/38/188274 شهرداری1خرید رنگ و اجرای خط کشي محوری توسط منطقه 546

547
سرویس و تعمیرات ایستگاه های پمپاژ آب خام و پمپ های شناور آبنماها در سطح 

 شهرداری1منطقه 
1,3629595100منطقه

فاکتوری1111395/08/0395100منطقه11/175489 شهرداری1 شکل توسط منطقه uرنگ آمیزی و اصالح نرده های 548

فاکتوری1,89995/9/2195/11/21100منطقه11/38/179265 شهرداری1خرید تجهیزات ترافیکي توسط منطقه 549

12095/7/495/10/4100منطقه11/38/173080 شهرداری1نصب تجهیزات ترافیکي توسط منطقه 550

65295/7/2495/9/24100منطقه11/38/174518 شهرداری1خرید تجهیزات و بهسازی ایستگاههای اتوبوس توسط منطقه 551

1,41795/7/1495/9/14100منطقه11/38/174059 شهرداری1خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی عابر پیاده پرسپکتیو در منطقه 552

صفحه 3۹ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

1,00095/6/2895/7/28100منطقه11/38/172595 شهرداری1خرید و اجرای خط کشي عابر پیاده توسط منطقه 553

2,77595/12/2395100منطقه11/38/189483 شهرداری1خرید ریسه جهت مراسم و مناسبتها در منطقه 554

70093/10/1793/12/17100100منطقه11/14/114275 شهرداری1 در منطقه 2ترمیم لکه گیری آسفالت در سطح ناحیه وی   ژه وناحیه 555

70093/9/2493/11/24100منطقه11/14/111938 شهرداری1 در منطقه 4و3و1ترمیم ولکه گیری آسفالت در سطح ناحیه 556

69893/12/1194/2/11100منطقه11/14/120166 شهرداری1همسان سازی درب منهولها در منطقه 557

70093/12/2894/2/28100منطقه11/14/122481 شهرداری1لکه گیری و آسفالت ناحیه یک در منطقه 558

59994/10/2194/12/21100منطقه11/38/149335 شهرداری1همسان سازی درب منهولها در منطقه 559

250100منطقه شهرداری1خرید پمپ های لجن کش و کف کش جهت آبنماهای سطح منطقه 560

12096/7/596100منطقه11/208923(طبق لیست پیوستي) شهرداری 1رنگ آمیزی تندیس ها،نرده ها در سطح منطقه 561

40593/10/193/11/1100منطقه11/14/112619 شهرداری1پیاده روسازی روبروی مسجد طالب زاده در منطقه 562

1,0679393100منطقه شهرداری1عملیات درپوش گذاری بتني جوی روباز در سطح منطقه 563

489797100منطقهاحداث پیاده رو زیر پل مدافعان حرم در منطقه یک شهرداری564

69893/9/993/11/9100100منطقه11/14/110478 شهرداری1همسان سازی درب منهولهادر منطقه 565

23793/10/2393/11/8100منطقه11/14/115051 شهرداری1خرید ایستگاه اتوبوس مکانیزه در منطقه 566

2509393100منطقه شهرداری1ترمیم و تعویض تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه 567

568
اجرای برچیدن درپوش بتني ،الیروبي ودرپوش گذاری مجدد جویهای روباز در 

 شهرداری1منطقه 
1,10793/9/2593/11/25100منطقه11/14/112163

صفحه ۴0 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

65094/10/2194/11/21100منطقه11/38/149332 شهرداری1اجرای خط کشي عابر پیاده در منطقه 569

78094/11/1395/1/13100منطقه11/38/151651 شهرداری1خرید و اجرای خط کشي پرسپکتیو در منطقه 570

1,46696/5/2897/5/28100منطقه11/38/204794 شهرداری1 پل مکانیزه عابر پیاده در منطقه 2تعمیر و نگهداری 571

86896/8/2496/10/24100منطقه11/38/214102 شهرداری1خرید رنگ و اجرای خط کشي عابر پیاده توسط منطقه 572

86696/9/2696/11/26100منطقه11/38/217206 شهرداری1خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی جداول توسط منطقه 573

1,10496/7/0396100منطقه11/38/208617 شهرداری1ترمیم جداول فرسوده بصورت پراکنده در سطح منطقه 574

فاکتوری11896/7/1597100منطقه11/209561 شهرداری1اجرای سرعتگاه آسفالتي توسط منطقه 575

فاکتوری2109798100منطقهخرید بذر گل پاییزه و زمستانه جهت کاشت در سطح منطقه یک شهرداری576

1,14096/5/2896/11/28100منطقه11/38/204796 شهرداری1نصب تجهیزات ترافیکي در منطقه 577

تحویل موقت51896/6/496/7/4100منطقه11/38/205379 شهرداری1احداث ایستگاه تاکسي ون در منطقه 578

56896/8/2296/9/22100منطقه11/38/213757 شهرداری1رنگ آمیزی و دیوار نویسي مدارس در منطقه 579

93996/8/2496/10/24100منطقه11/38/213999 شهرداری1رنگ آمیزی و مسقف سازی پل عابر پیاده توسط منطقه 580

1,28696/8/2096/2/20100منطقه11/38/213475 شهرداری1خرید گل های فصلي پاییزه و زمستانه در منطقه 581

36396/11/797/1/71000منطقه11/38/221785 شهرداری1نصب فنداسیون تابلوهای مسیر نما واقع در حوزه خدماتي منطقه 582

تحویل موقت1,16497/2/2997/4/291000منطقه11/38/233496 شهرداری1همسان سازی درب منهولها در منطقه 583

584
 1تعمیر و بازسازی و نصب تابلو روان پل سیاه واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
44297/4/397/6/3100منطقه11/38/236463

صفحه ۴1 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

1,12097/4/1797/10/17100منطقه11/38/237674 شهرداری1جدولگذاری و کفپوش گذاری معابر فرسوده در حوزه خدماتي منطقه 585

1,10097/6/1197/8/11100منطقه11/38/243296 شهرداری1بازسازی و تعمیرات آبنماهای واقع در منطقه 586

88197/7/897/10/8100منطقه11/38/245897 شهرداری1خرید و نصب تجهیزات ترافیکي در منطقه 587

1,07597/7/1897/11/18100منطقه111/38/247182بهسازی دیوارهای ساختمان شهرداری منطقه 588

95097/7/1897/8/18100منطقه111/38/247172تکمیل سالن اجتماعات شهرداری منطقه 589

590
خرید و اجرای رنگ آمیزی سرعتگاه بر پایه رزین اکلریک و گل میخوام واقع در 

 شهرداری1حوزه خدماتي منطقه 
1,09197/8/1597/9/30100منطقه11/38/249645

63397/9/2797/10/27100منطقه11/38/253663 شهرداری1خرید و اجرای رنگ آمیزی واقع در حوزه خدماتي منطقه 591

592
  و جایگزین کردن با چراغ های فرسوده  واقع در LEDخرید و نصب چراغ های 

 شهرداری1حوزه خدماتي منطقه 
1,07297/10/1097/11/101000منطقه11/38/255086

593
 1بهسازی و تعویض قطعات پایه های روشنایي  واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
50497/10/1097/11/10100منطقه11/38/255094

594
 1در سطح منطقه .. خرید و تعمیر تاسیسات روشنایي کابلهاو یا سوختگي المپها و 

شهرداری
4399798100منطقه

595
 (پمپ های آب خام و پمپ های آبنما)سرویس و تعمیرات و خرید تجهیزات جانبي 

 شهرداری1در منطقه 
25097981000منطقه

20997981000منطقه شهرداری1خرید رنگ روغني و ملزومات جهت رنگ آمیزی سطح منطقه 596

597
رنگ آمیزی پایه های روشنایي،سطل زباله،نیمکت ها و میل پرچمها واقع در منطقه 

 شهرداری1
فاکتوری16697981000منطقه

1,68797/12/1398/1/13100منطقه11/38/262189 شهرداری1خرید و اجرای رنگ آمیزی جداول واقع در منطقه 598

1,02097/12/2198/1/211000منطقه11/38/263357 شهرداری1رنگ آمیزی و شستشوی پلهای عابر پیاده واقع در منطقه 599

600
 1ترمیم نوار حفاری عرضي به صورت پراکنده واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
2,44097/12/2698/3/26100منطقه11/38/264047

1,04097/12/2798/1/271000منطقه11/38/264217 شهرداری1خط کشي ممتد و منقطع محوری واقع در منطقه 601

صفحه ۴2 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

1,19597/12/2798/2/271000منطقه11/38/264220 شهرداری1بهسازی پارك های محله ای واقع در منطقه 602

2,55097/12/2698/3/261000منطقه11/38/264048 شهرداری1لکه گیری آسفالت بصورت دستي واقع در حوزه خدماتي منطقه 603

604
انجام عملیات الیروبي و صفحه کشي خطوط دفع آبهای سطحي و فاضالب شهری 

 شهرداری1در منطقه 
1,56598/2/298/4/2100معاونت خدمات شهری1900/17137

605
خرید و تهیه بوالرد جداسازی معابر و تهیه و نصب لوله جهت گاردریل ساحل 

 شهرداری1شرقي در منطقه 
1,07498/3/498/5/4100منطقه11/38/269993

606
تهیه و اجرای رنگ آمیزی جداول بلوار ساحلي از پل سیاه تا خیابان جنب واقع در 

 شهرداری1منطقه 
1,09398/3/498/4/4100منطقه11/38/269994

607
ترمیم و زیرسازی ساحلي شرقي بصورت پراکنده حدفاصل هتل پارس تا پل سیاه 

 شهرداری1واقع در منطقه 
1,09098/3/498/5/41000منطقه11/38/269992

608
 1بهسازی و ترمیم پل زیرگذر بین خیابان شریعتي و رضوی واقع در منطقه 

شهرداری
1,19198/3/2898/5/281000منطقه11/38/272042

609
خرید و نصب تابلو راهنمایي مسیر بلوار ساحلي شرقي و اتوبان جمهوری و آیت 

 شهرداری1اهلل بهبهاني واقع در منطقه 
1,83498/6/3198/9/30100منطقه11/38/279786

610
خرید و اجرای خط کشي ممتد و منقطع بلوار ساحلي شرقي حدفاصل پل سیاه تا 

خیابان جنت مسیر اتوبان آیت اله بهبهاني از میدان جمهوری تا پل ششم واقع در 
2,17098/7/1398/8/13100منطقه11/38/280930

2,26398/11/0199/1/01100منطقه11/38/290330 شهرداری1خرید عالئم و تجهیزات ترافیکي در سطح منطقه 611

97398/11/2399/2/23100منطقه11/38/292389 شهرداری1همسان سازی درب منهول ها در سطح منطقه 612

1,04098/12/2699/2/26100منطقه11/38/295516 شهرداری1خرید رنگ آکریلیک سرد جهت خط کشي محوری در سطح منطقه 613

1,06497/3/2097/5/20100398منطقه11/38/235272 شهرداری1احداث جایگاه گاری فان واقع در حوزه خدماتي منطقه 614

1,74098/7/398/10/3100منطقه11/38/280123 شهرداری1جدولگذاری و بازسازی دیواره زیر پل چهارم واقع در منطقه 615

1,15398/9/598/12/5100منطقه11/14/285415 شهرداری1احداث سرعتگاه آسفالتي به صورت دستي در سطح منطقه 616

617
در سطح  (بصورت دستي)لکه گیری آسفالت، ترمیم نوار حفاری طولي و عرضي 

 شهرداری1منطقه 
4,85298/9/2798/12/27100منطقه11/38/287276

1,111,852 جمع کل

صفحه ۴3 از 2۹۴



نطقه  دا  2شهرداري منطقه 2ش
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده

صفحه ۴۴ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

286,023پروژه های مربوط به ساحلی

70090/8/790/11/6100100100منطقه2/19/26381 شهرداری2اجرای عمليات احداث ديوار گمرك واقع در منطقه 1

68690/8/2890/10/28100100100منطقه22/19/28870اجرای عمليات  زيرسازی محوطه گمرك واقع در منطقه 2

70090/12/2091/2/2110010090منطقه2/19/43654  شهرداری2محوطه سازی جنب گمرك واقع در منطقه 3

58090/8/1190/11/10100100100منطقه2/19/27009(2منطقه )تكميل ديوار اداره پست4

5
اجرای عمليات لكه گيری آسفالت، جدولگذاری و پياده روسازی پاركينگ حدفاصل اداره برق و 

 شهرداری2اداره ارشاد،واقع در حوزه خدماتی منطقه 
69690/10/1290/12/12100100100منطقه2/19/34253

2,72091/4/2891/8/2510010092منطقه1900/4597(اعتباری )بهسازی ديوار محوطه استانداری خوزستان در محدوده جاده ساحلی غربی6

19392/2/292/3/210010090منطقه19/12/44585 شهرداری2   در بلوار ساحلی توسط منطقه VMSاجرای  تابلوهای 7

8
 2خريد تنديس پرندگان و كوی های نورانی جهت نصب در پارك ساحلی كيانپارس توسط منطقه 

شهرداری
69691/3/2391/4/23100100100منطقه19/12/4228

9
تعميرات و بهسازی روشنايی ساحل حد فاصل پل هشتم تا پل هفتم، واقع حوزه خدماتی منطقه 

 شهرداری2
1,890919110010020منطقه2/19/25687

2,00091/2/2692/12/2910010040سازمان نوسازی و بهسازی1700/7816 شهرداری2پياده روسازی جاده ساحلی از بهشت هويزه تا پل معلق در منطقه 10

69892/07/1592/09/1510010098منطقه19/12/64631 شهرداری2پياده رو سازی جنب استانداری در جاده ساحلی با كفپوش تايل بساوايی در منطقه 11

2910010098//22,76492/6/2594/12سازمان نوسازی و بهسازی115/17/14/2/30 شهرداری2احداث مسير جديد جاده ساحلی حد فاصل بهشت هويزه تا بيمارستان مهر در منطقه 12

67091/2/2591/3/25100100100منطقه2/19/6223پياده رو سازی جاده ساحلی بعد از پل سوم13

69391/12/2092/1/20100100100منطقه2/19/40165پياده روسازی جاده ساحلی حد فاصل خيابان انتقال خون تا پل معلق14

17,11992/6/2593/1/3110010098سازمان نوسازی و بهسازی13/2/23/18 شهرداری2احداث مسير ساحلی ار بهشت هويزه تابيمارستان مهر در منطقه 15

4,4359293/1100100سازمان زيباسازیاجرای نور پردازی درختان آيلند وسط بلوار ساحلی كيانپارس در منطقه دو16

74592/5/2393/12/2910010080سازمان بهسازی و نوسازی115/17/14/2/30 شهرداری2احداث سرويسهای بهداشتی جاده ساحلی زير پل سياه در منطقه 17

3609393/12/29100100سازمان پارکها و فضاي سبز14/2/24/2 شهرداری2مطالعات و طراحی پارك ساحلی بين پل سفيد تا پل سياه در منطقه 18

19
روبروی پل طبيعت واقع در - لوپ پل سوم - ساخت و نصب المانهای حجمی در جاده ساحلی 

شهرداری منطقه دو
60092/3/1292/4/11100100100منطقه19/12/50559

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه ۴5 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

20
 2اجرای عمليات تامين روشنايی جاده ساحلی ،حد فاصل پل جزيره تا پل سياه در منطقه 

شهرداری
1,50093/9/1293/12/2910010075سازمان پارکها و فضای سبز14/2/24

21
 2 در منطقه 18 تا 2بهسازی پياده روهای باند كندرو غربی جاده ساحلی حد فاصل خيابانهای 

شهرداری
2,57794/12/1295100100100منطقه19/12/140066

1,20094/9/494/12/2910010090منطقه12/131178 شهرداری2خريد كود مورد نياز در فضای سبز به خصوص پاركهای ساحلی در منطقه 22

11,90693/8/1096/12/2910010057سازمان خدمات موتوری17/2/47 شهرداری2جاده حد فاصل پل سوم تا پل نهم جاده ساحلی سيد خلف در منطقه 23

17,60093/3/189310010070منطقه1900/8287 شهرداری2احداث ديوار ساحلی غرب كارون حد فاصل پل سفيد تا پل چهارم در منطقه 24

3749596/12/29100100منطقه112/14/15/9/2/3 شهرداری2در منطقه  (بوتانيک)مطالعه و طراحی باغ گياهشناسی 25

11094/11/299510010098منطقه12/138770 شهرداری2تعمير و رنگ آميزی نرده های جاده ساحلی توسط منطقه 26

8694/11/1294/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/20مطالعات و طراحی پارك ساحلی بين پل معلق تا پل سياه27

39094/11/1294/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/20 مطالعات و طراحی پارك ساحلی بين پل نادری تا پل معلق28

17,60093/3/2593/7/21100100منطقه1900/8286(اعتباری)اجرای ديوار ساحلی غربی حد فاصل پل سياه و پل چهارم29

15,0009292100100100سازمان عمران شهری شهرداری2احداث ديوار ساحلی پل سوم تا پل نهم در منطقه 30

9,2799192100100100سازمان عمران شهری شهرداری2احداث جاده ساحلی از پل سوم تا پل نهم در حوزه خدماتی منطقه 31

509393/12/29100100سازمان زيباسازی23/9/16 شهرداری2نورپردازی جزيره انتهای بلوار ساحلی در منطقه 32

70091/2/3191/3/30100100100منطقه2/19/6825 شهرداری2رنگ آميزی جداول بلوار ساحلی، واقع در منطقه 33

1,19895/7/1495100100100منطقه19/12/158212خريد و ايمن سازی تجهيزات بازی و پاركی جهت نصب در پارك محله ای گمرك34

1,10597/5/2797100100معاونت فني و عمراني1900/15579تعميرات ساختمان اجرائيات در جاده ساحلی واقع در منطقه دو شهرداری35

فاکنوری11697/4/3197100100منطقه 12/97/8360 رنگ آميزی و نقاشی ديوار های پيش ساخته جاده ساحلی در منطقه دو شهرداری36

16,91095/09/029510010سازمان زيباسازی109/15/16/2/43/1 شهرداری2 هكتاری در منطقه 42خريد كف پوش گرانولی و اجرای عمليات بتن ريزی در پارك 37

38
ترميم نوار حفاری باند كندرو شرقی جاده ساحلی غربی حدفاصل روبروی پل طبيعت تا خيابان 

 شهرداری2 در منطقه 17
56897/10/297/11/21000معاونت فني و عمراني1900/16375

صورت وضعیت قطعی ارائه گردید4,85196/12/2397/12/2910010090سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/2/16 شهرداری2چمن كاری،خاكبرداری و خاكريزی پارك ساحلی زير پل سوم در منطقه 39

صفحه ۴6 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

40
خريد و نصب برجهای روشنايی پارك ساحلی غربی حدفاصل مجتمع تفريحی بازيل تا پل سوم در 

 شهرداری2منطقه 
1,09997/6/29710010070منطقه19/12/97/6076

52,178پروژه های مربوط به امانيه

31890/10/1890/12/1810010098منطقه2/19/35215(زير پل امانيه)تخت سليمان - اجرای چراغ فرمان تقاطع انقالب41

42
اصالح پياده رو ها، پياده رو سازی و جدولگذاری خيابان تخت سليمان حد فاصل خيابان انقالب تا 

جاده ساحلی
68790/12/2091/2/21100100100منطقه2/19/43770

1,03189/2/689/4/4100100منطقه19/1810بهسازی پياده روها، محوطه سازی، آسفالت خيابان دز43

65491/1/2091/2/21100100100منطقه2/19/987بهسازی و محوطه سازی جلوی ورودی ساختمان شهرداری مركز44

39191/9/2791/10/27100100100منطقه19/12/27526شهرداری2 ايستگاه  اتوبوس مكانيزه در امانيه نبش خيابان دز توسط منطقه3احداث45

2,82190/11/1391/3/13100100منطقه1900/3310(تملک دارارييها) شهرداری 2احداث ديوار بيمارستان رازی واقع در حوزه خدماتی منطقه 46

1,31093/3/2494/12/2910010043سازما ن زیباسازي109/15/16/2/5/2 شهرداری2نور پردازی ميدان هجرت در منطقه 47

48
محوطه سازی و اجرای اصالح هندسی محوطه اطراف سازمان امور مالياتی توسط منطقه 

شهرداری2
69692/2/2992/3/29100100100منطقه19/12/48340

39092/7/2792/08/27100100100منطقه19/12/65780 شهرداری2احداث سايبان اطراف محوطه امور مالياتی در منطقه 49

7009292100100100منطقه5-12/48964 شهرداری2خريد تجهيزات ترافيكی جهت نصب در منطقه امانيه توسط منطقه 50

20392/5/592100100سازمان زيباسازی1/100/7105 شهرداری2پاكسازی المان فلكه ساعت در منطقه 51

65092/06/0692/08/06100100منطقه19/12/60525 شهرداری2احداث آيلند بلوار مدرس امانيه در منطقه 52

7,86092/9/1893/12/29100100سازمان بهسازی و نوسازی100/10831 شهرداری2پياده روسازی خيابان اصلی امانيه در منطقه 53

2,60094/9/2894/12/2910010090منطقه19/12/132773 شهرداری2پياده روسازی جلوی دادگستری و خيابانهای محدوده امانيه در منطقه 54

12,00092/3/2194/12/29100100100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/13/2/9 شهرداری2 عمليات پياده روسازی خيابان امانيه در منطقه 55

1409494/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/20 شهرداری2مطالعه و طراحی بهسازی شبكه آب خام امانيه در منطقه 56

70093/11/1194/5/2810010095منطقه19/12/104238 شهرداری2در منطقه (امانيه) 2ترميم نوارهای حفاری طولی در سطح ناحيه 57

54093/7/894/12/29100100100منطقه19/12/94318 شهرداری2در منطقه  (امانيه)2ترميم جداول فرسوده درسطح ناحيه 58

12094/10/695100100منطقه12/118331 شهرداری2در منطقه  (استيكر امانيه  )خريد برچسب ترافيكی 59

صفحه ۴7 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

10094/12/2094/12/2910010095منطقه12/141067 شهرداری2تعمير پل عابر پياده امانيه توسط منطقه 60

7,50093/11/0894/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/16/23/12/9/17/2 شهرداری2كاشی كاری زير گذر پل پيچ استاديوم در منطقه 61

1,2001394/11/049510010095منطقه19/12/136114 شهرداری2بهسازی شبكه آب خام ميدان هجرت و بلوار سپاه در منطقه 62

1,69094/9/394/11/3100100100منطقه19/12/131000 شهرداری2بهسازی شبكه آب خام فضای سبز امانيه در منطقه 63

70093/5/2093/8/20100100100منطقه12/89837 شهرداری2هزينه خريد نرده فرفوژه جهت نصب در بلوار انقالب واقع در كوی امانيه در منطقه 64

69993/9/2593/12/25100100منطقه19/12/68955 شهرداری2در منطقه  (امانيه ) 2ترميم سطوح آسفالتی در سطح ناحيه 65

70093/6/2693/9/2610010095منطقه19/12/93460 شهرداری2در منطقه (عج)جدولگذاری ورودی پادگان لشكر وليعصر 66

1,70094/9/1594/12/2910010080منطقه19/12/131937 شهرداری2روبروی پل لشگر در منطقه  (ع  )احداث زمين ورزشی جنب مسجد امير المومنين 67

1,19997/1/2697/4/2610010090منطقه19/12/97/873 شهرداری2ترميم پياده رو رينگ بيرونی ميدان هجرت با بتن دكوراتيو در منطقه 68

69
 2رنگ آميزی نرده های فلزی موجود در خيابان انقالب و خيابان شهيد موسی صدر توسط منطقه 

شهرداری
11095/07/059510010090منطقه12/157313

70
 معصوم جهت نصب در مسير حد فاصل ميدان 14 عدد المان اسماء متبرك 15خريد و نصب تعداد 

پليس تا ميدان انقالب
1,44994/12/1694/12/291007035سازمان زيباسازی109/15/16/23/12/9/17/2

1309191100100منطقه شهرداری2فاطمی توسط منطقه- اصالح هندسی تقاطع فلسطين 71

72
 2تهيه و نصب موانع قارچی جهت ساماندهی ايستگاه های تاكسی ميدان بسيج در منطقه 

شهرداری
1,19097/12/2898/1/281000منطقه19/12/97/30906

پرداختی مرکز13597/10/17100100100منطقه1900/16507 شهرداری2بهسازی پياده رو سطح شيبدار جداره پل لشكر در منطقه 73

26,409پروژه های مربوط به دغاغله

1,14289/12/2890/2/13100100سازمان نوسازی و بهسازی1900/839نصب، ترميم گاردريل تجهيزات جانبی پل دغاغله74

3,06291/8/289410010085سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/2/14 شهرداری2در منطقه (مسير پدافند)   ايستگاه دغاغله GRPتعميرات  لوله   75

90193/12/2495100100100منطقه19/12/108756 شهرداری2خريد تجهيزات ايمن سازی پل دغاغله در منطقه 76

2,32094/11/1294/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/20(فالورباكس)مطالعه و طراحی بهسازی اطراف پل دغاغله 77

8095/5/2695100100100منطقه12/154215 شهرداری2نصب گاردريل مسير دغاغله در منطقه 78

10095/4/289510010098منطقه12/151628خريد و نصب گاردريل روی پل دغاغله79

صفحه ۴8 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

80
 2در منطقه (مسير پدافند)   ايستگاه دغاغله GRPعمليات تكميل پروژه وبهسازی لوله   

شهرداری
3,47091/8/2894/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/17/15/14/2/24

70093/8/693/10/1100100100منطقه219/12/96572اصالح هندسی زير گذر پل دغاغله در شهرداری منطقه81

اطالعاتي در اين خصوص وجود ندارد 1,3009393100100منطقه شهرداری2دوربرگردان دسترسی مسير زيرگذر دغاغله در منطقه 82

1,22497/9/1797/10/17100100منطقه19/12/97/19883 شهرداری2تهيه و نصب گارديل پل شهيد دغاغله توسط منطقه 83

قرارداد تنظيم نشد12,11094/10/594/12/2910010060سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/17/2/14/2 شهرداری2بهسازی فالور باكس اطراف پل دغاغله در منطقه 84

14,204پروژه های مربوط به مهرشهر

2,55492/12/2093/5/110010097سازمان نوسازی و بهسازی13/2/33/18 شهرداری2تكميل مجموعه ورزشی چند منظوره مهرشهر در منطقه 85

18394/7/196/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/50 شهرداری2مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم سالن ورزشی چند منظوره مهر شهر در منطقه 86

4,00092/3/2192100100سازمان زيباسازی1/100/6698  شهرداری2 متری مهر شهر در  منطقه 44 مسير 1احداث ميدان شماره 87

48994/11/1294/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/20 مطالعات و طراحی پارك محله ای مهرشهر88

4,57894/5/1194/12/2910010050سازمان نوسازي و بهسازي115/17/14/2/30 شهرداری2در منطقه  (سهم شهرداری  )جدولگذاری و زيرسازی تا حد اليه اساس معابر مهر شهر 89

240094/9/1594/12/2910010080منطقه19/12/131801 شهرداری2احداث زمين ورزشی مهر شهر در منطقه 90

81,460پروژه های مربوط به كيانپارس

91
 كيان آباد و اجرای 30 شرقی روبروی بيمارستان آريا، خيابان منتهی به 17اجرای عمليات زيرسازی و آسفالت خيابان 

 شهرداری2زمين اسكيت محوطه زيرپل توحيد و پياده سازی محوطه بازی پارك زردشت واقع در منطقه 
49790/7/2090/10/5100100100منطقه2/19/24126

92
اجرای عمليات زيرسازی و آسفالت معابر خاكی خيابان های شرق كيانپارس، واقع در حوزه 

 شهرداری2خدماتی منطقه 
4,11290/9/1290/12/12100100منطقه1900/2779

93
 13خريد و نصب چهار پله برقی پلهای عابر پياده مكانيزه بلوار ساحلی در مقاطع خيابان ميهن و 

(تملک دارايی)كيانپارس 
2,80091/4/1091/8/10100100منطقه1900/4409

700929210010070منطقه19/12/9375 شهرداری2 كيانپارس توسط منطقه 4احداث دوربرگردان در بلوار ساحلی نبش خيابان 94

50089/12/2890/2/28100100منطقه1900/837خريد و اجرای لوله پلی اتيلن خيابان ميهن شرقی95

30091/9/2191/10/21100100منطقه19/12/26897 شرقی كيانپارس11مطالعات و طراحی ساختمان مسجد واقع در خيابان 96

69692/06/0492/07/04100100100منطقه19/12/60243 شهرداری2 شرقی كيانپارس در منطقه 11پياده روسازی پارك رضا در خ 97

صفحه ۴۹ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

2,000919110010020سازمان عمران شهرداری2/19/2657 شهرداری2احداث پل عابر پياده مكانيزه در جاده ساحلی كيانپارس در منطقه 98

5009292100100منطقه شهرداری2 شرقی كيانپارس در منطقه 4احداث سرويس بهداشتی واقع در خيابان 99

9601394/12/2296/12/2910010030منطقه19/12/141161 شهرداری2 شرقی كيانپارس در منطقه 8بهسازی خيابان 100

101
 شرقی در 17 شرقی و ضلع جنوبی خيابان 15پياده روسازی خيابانهای ايرانمهر ، ايران زمين ، 

 شهرداری2منطقه 
1,88095/9/395/12/3100100100منطقه19/12/162394

فاکتوری1209696100100منطقه1200/57123اصالح هندسی تقاطع پهلوان ارديبهشت توسط منطقه دو شهرداری102

69990/7/590/10/4100100100منطقه2/19/27011 كيانپارس نبش چمران13اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی خيابان خرداد تا 103

4009292100100منطقه شهرداری2ايدون در منطقه - خريد و اجرای چراغ راهنمايی هوشمند تقاطع ميهن 104

2,45294/8/495100100100منطقه19/12/128294 متری دوطرفه جهت نصب در خ ايدون6خريد پايه چراغهای خ 105

4,05894/12/2495/12/2910010040سازمان زيباسازی109/15/16/23/12/9/17/2 شهرداری2خريد و اجرای نورپردازی درختان بلوار ايدون و خرداد در محدوده منطقه 106

1201394/07/2994/12/29100100100منطقه12/127947 شهرداری2 غربی كيانپارس در منطقه 13اجرای نقاشی سه بعدی در پارك ابتدای خيابان 107

29289/12/1490/2/14100100منطقه1900/721تهيه نصب جدول گرانيتی ميادين كيانپارس صياد108

109
 2اجرای زيرساخت های يک باب زمين ورزشی در كيانپارس، واقع در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
70090/6/2290/9/22100100100منطقه2/19/20318

1,5009191100100منطقه19/12/9375 شهرداری2اجرای دور برگردان مقابل بازار مرو توسط منطقه 110

111
 2 متری آزادی، واقع در حوزه خدماتی منطقه 20 شرقی كيانپارس و 13احداث آيلند خيابان 

شهرداری
55891/4/491/5/4100100100منطقه19/12/5652

112
پياده روسازی كنار ديوار پست جنب راستگرد و اطراف مدرسه صالحين كيانپارس،واقع در حوزه 

شهرداری2خدماتی منطقه
69591/3/2391/4/23100100منطقه2/19/7668

42391/2/2891/3/28100100منطقه2/19/4975 شهرداری2تهيه و نصب چمن مصنوعی زمين ورزشی كيانپارس، واقع در حوزه خدماتی منطقه 113

114
ايجاد فضای سبز و ساماندهی زمينهای عبور خط لوله گاز در كيانپارس، واقع در حوزه خدماتی 

 شهرداری2منطقه 
69991/2/591/3/15100100100منطقه2/19/3189

115
 كيان آباد و بر 2 كيانپارس و خيابان 9 و 4اصالح هندسی دور برگردان بلوار ساحلی نبش خيابان 

 اهواز2چيدن جداول فرسوده خيابان خرداد كيانپارس واقع در حوزه خدماتی شهرداری منطقه 
58591/4/2891/6/13100100100منطقه19/12/9375

1009393/12/29100100100سازمان زيباسازی23/9/16 شهرداری2هزينه نورپردازی فلكه سوم كيانپارس در منطقه 116

1,50092/5/239210010030سازمان بهسازی و نوسازی1/100/7311 شهرداری2جابجايی ايستگاه آب خام موحدين در منطقه 117

صفحه 50 از 2۹۴
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درصددرصددرصد
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تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

118
 2مطالعه و طراحی سيستم مه پاش و خط انتقال آب خام ميدان چمران تا خيابان ميهن در منطقه 

شهرداری
1969495/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/20

119
 2مطالعه و طراحی سيستم مه پاش و خط انتقال آب خام ميدان و خيابان دانشور در منطقه 

شهرداری
1969495/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/20

120
احداث فونداسيون تابلوهای راهنمايی مسير خيابان چمران حد فاصل مرداد تا سروش در منطقه 

 شهرداری2
1201394/09/2594100100منطقه12/132649

12094/5/3194/12/29100100منطقه12/122387 شهرداری2خريد تابلوی راهنمای مسير تقاطع پهلوان چمران و ارديبهشت در منطقه 121

1,14794/6/194/12/29100100منطقه19/12/122481 شهرداری2ارديبهشت در منطقه - پهلوان - اصالح هندسی تقاطع چمران 122

123
 2ارديبهشت در منطقه - توحيد و توحيد- خريد و اجرای چراغ راهنمايی تقاطعات شهيد چمران 

شهرداری
1,08994/8/994/12/29100100منطقه12/128694

69994/7/894/12/29100100100منطقه19/12/126142 شهرداری2اصالح گذرگاههای عابر پياده كيانپارس در منطقه 124

1,20094/5/1394/12/29100100منطقه19/12/120840 شهرداری2خريد تجهيزات پاركی و مجموعه بازی جهت پارك محله ای فردوس در منطقه 125

126
 2خريد تجهيزات پاركی و مجموعه بازی جهت پارك های محله ای كوثر و فدك در منطقه 

شهرداری
1,05094/6/2294/12/29100100منطقه19/12/124472

66094/6/195100100100منطقه19/12/122485تكميل قرارداد خريد و نصب تابلو و تجهيزات ترافيكی كيانپارس در منطقه دو127

3,17494/6/794/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/17/2/21 شهرداری2در منطقه  (كيانپارس جاده غربی  )نورپردازی درختان بلوار ساحلی 128

99694/6/394/12/29100100منطقه19/12/122860 شهرداری2خريد تجهيزات بازی و پاركی پارك محله ای امام  رضا در منطقه 129

1,20094/9/494/12/2910010085منطقه19/12/131074 شهرداری2 شرقی كيانپارس در منطقه 4اجرای عمليات بهسازی و بدنه سازی خيابان 130

48994/9/294/12/2910010080منطقه19/12/130942 شهرداری2اجرای عمليات المان های طرح اسليمی در مسير بلوار ساحلی كيانپارس در منطقه 131

44993/9/593/10/5100100100منطقه19/12/98876 شهرداری2نور پردازی پل عابر پياده واقع در بلوار ساحلی نبش خيابان ميهن كيانپارس در منطقه 132

1,20094/10/294/12/29100100منطقه12/133368 شهرداری2خريد لوله پلی اتيلن جهت تعمير و نگهداری شبكه آب خام كيانپارس در منطقه 133

5009595100100منطقه شهرداری2خريد ، حمل و نصب فونداسيون پايه های روشنايی خيابان ايدون در منطقه 134

2,0209595100100سازمان نوسازی و بهسازی115/7/15/14/13مطالعات برنامه ريزی و مديريت كاربريهای منطقه كيانپارس با رويكرد روان سازی ترافيک135

22193/9/994/3/9100100100منطقه19/12/98872 شهرداری2همسان سازی درب منهولهای معابر كيانپارس در منطقه 136

2,59092/8/1093/2/2810010080سازمان خدمات موتوري17/14/2/47 شهرداری2عمليات اصالح ورودی نمايشگاه دائمی در منطقه 137

درصد قرارداد تمام شده22,74093/9/194/12/291001001550سازمان زیباسازي109/15/17/2/45/1 شهرداری2در منطقه  (كيانپارس  ) عمليات اجرای پياده رو سازی خيابان چمران 138
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مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

69890/9/590/11/510010095منطقه2/19/29816(شفق، رضا و مهر )وسايل بازی پلی اتيلن يا چوبی پارك های محله ای 139

68990/9/590/11/5100100100منطقه2/19/29818(شفق، رضا و مهر )وسايل بازی تندرستی پارك های محله ای 140

69290/9/590/11/5100100100منطقه2/19/29817خريد كفپوش پالستيكی محوطه بازی پارك های شفق، رضا و مهر141

88795/10/1195/12/1110010098منطقه19/12/165741 شهرداری2عمليات بورينگ و كيسينگ گذاری انتهای خيابان وهابی در منطقه 142

143
 شرقی حد فاصل خيابان چمران و خيابان ايران 13خاكريزی و پياده روسازی ضلع شمالی خيابان 

 شهرداری2پارس در منطقه 
2,31395/9/295/12/2100100منطقه19/12/162275

144
صفحه كشی و اليروبی خطوط آبهای سطحی و فاضالب بلوار چمران حد فاصل خيابان ميهن تا 

2ميدان چمران در منطقه 
17297/5/1397100100منطقه فاکتوری

11995/10/2095100100منطقه 12/166588فاکتوری  شهرداری2 اينچ پارك كوثر در منطقه 6تعمير و تعويض اتصاالت و جوشكاری لوله پلی اتيلن 145

1,19697/7/1597/8/15100100منطقه19/12/97/14919 شهرداری2اصالح هندسی تقاطع پهلوان خرداد واقع در كيانپارس منطقه 146

فاکتوری12096/12/2897100100100منطقه شهرداری2 كيانپارس در منطقه 17 و 13 ،9 ،7 ،5همسطح سازی درب منهولها در خيابانهای 147

77397/08/1297/12/291000سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/2/44بهسازی ايستگاه پمپاژ آب خام پارك موحدين در منطقه دو شهرداری148

1,18997/12/2698/1/261000منطقه19/12/97/30548 شهرداری2احداث سكوی ايستگاه خيابان موحدين توسط منطقه 149

1,14696/09/3097/12/2910080سلزمان نوسازی و بهسازی19/12/98/502 شهرداری2بهسازی اطراف ميدان فلسطين و محوطه اطراف آن در منطقه 150

  73196/9/2996/11/291001000منطقه19/12/96/19511 شهرداری2خرداد واقع در كوی كيانپارس در منطقه -اصالح هندسی تقاطع خيابانهای پهلوان151

152
 2اصالح هندسی دوربرگردان پروانه ای بلوار ساحلی جنب بيمارستان مهر واقع در منطقه 

شهرداری
38996/11/1497/1/1410010090منطقه19/12/96/23295

48ابالغ ماده 22092/2/2592/3/2590100100منطقه19/12/47919نصب چمن مصنوعی در پارك آموزشی ترافيک مارال153

37,754پروژه های مربوط به ميدان و خيابان شهيد چمران

70091/8/2891/9/28100100100منطقه19/12/24429 شهرداری2عمليات زهكشی پارك جنب كانال چمران ، واقع حوزه خدماتی منطقه154

1,49091/11/491100100سازمان پايانه هااصالح هندسی خيابان چمران155

4009191100100منطقه1900/4409  شهرداری2احداث پل های عابر پياده مكانيزه در ضلع غربی ميدان چمران توسط منطقه156

70091/12/1792/2/17100100100منطقه2/19/39821 شهرداری2اجرای خط كشی محوری در بلوارهای ساحلی، چمران و انقالب توسط منطقه 157
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 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

158

خيابان شهيد چمران،پارك محله ای نبش خيابان -1احداث دو باب سرويس بهداشتی در

 2قع در حوزه خدماتی منطقه 1، و13خيابان شهيد چمران پارك محله ای نبش خيابان - 2مطهری

شهرداری

68990/10/1891/2/16100100100منطقه2/19/35222

159
 2تعويض جداول عروسكی مسير حد فاصل ميدان چمران تا پل سوم در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
70092/3/492/5/2100100100منطقه19/12/49308

3009393100100منطقه شهرداری2احداث دوربرگردان ضلع غربی ميدان شهيد چمران در منطقه 160

62093/5/493/6/3100100منطقه19/12/88446 شهرداری2تعمير پل عابر پياده واقع دربلوار چمران در منطقه 161

40693/5/1393/6/12100100100منطقه19/12/89262 شهرداری2اجرای اصالح هندسی دور برگردان غرب نمايشگاه واقع در ميدان چمران در منطقه 162

5009393/12/29100100سازمان زيباسازی23/9/16 شهرداری2نور پردازی ميدان شهيد چمران در منطقه 163

164
 2در منطقه  (كيانپارس  )نظارت كارگاهی و عاليه پروژه اجرای پياده رو سازی خيابان چمران 

شهرداری
8011394/09/309510010030سازمان زیبا سازي109/15/17/2/21/1

73492/5/2394/12/29100100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/10 شهرداری2خيابان چمران در منطقه - مطالعات و طراحی تقاطع زيرگذر تقاطع بلوار توحيد 165

2,48993/9/1193/10/11100100منطقه19/12/99390 شهرداری2نرده گذاری آيلند ميانی بلوار چمران در منطقه 166

7594/3/3094/12/29100100منطقه12/11/116687 شهرداری2برداشت و طراحی پايانه مسافربری ميدان چمران در منطقه 167

11094/9/394/12/29100100منطقه12/131016 شهرداری2رنگ آميزی پل عابر پياده خيابان چمران توسط منطقه 168

169
خريد لوله پلی اتيلن و اتصاالت و شير آالت آيلند ميانی بلوار چمران حد فاصل ميدان چمران تا 

 شهرداری2خيابان ميهن در منطقه 
1,19295/01/2895100100منطقه19/12/143826

170
احداث سيستم آبياری مه پاشی مخفی شونده حد فاصل ميدان چمران تا خيابان ميهن در منطقه 

 شهرداری2
2,80094/10/1594/12/29100100100منطقه12/134545

171
 خرداد 15اجرای كفپوش گذاری خيابان شهيد چمران خيابان انقالب حدفاصل فراهانی و ميدان 

 شهرداری2در منطقه 
19,86993/9/193/12/29100100سازمان زیباسازي23/9/16/2

172
بهسازی ضلع غربی پياده رو خيابان چمران حد فاصل ميدان فلسطين تا خيابان موحدين در 

 شهرداری2منطقه 
1,2001395/12/099510010090منطقه19/12/171523

83097/3/1297100100سازمان زيبا سازی109/15/2/54 شهرداری2خريد تجهيزات آب نمای ريتميک فلكه فلسطين در منطقه 173

1,97998/1/2198/3/2110010045منطقه19/12/98/502 شهرداری2بهسازی آبنمای ميدان چمران در منطقه 174

8,199پروژه های مربوط به  پل های سطح منطقه

31991/9/1291/10/12100100100منطقه2/19/25687 شهرداری2عمليات روشنايی راستگرد پل هشتم، واقع حوزه خدماتی منطقه 175

68591/2/2591/3/25100100100منطقه2/19/6220جدولگذاری و پياده روسازی راستگرد پل هشتم سمت ريل راه آهن176
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 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

177
تخريب و خاكبرداری و پاكسازی محوطه جنب راستگرد پل هشتم و خاكريزی نباتی،در حوزه 

(بهسازی جنب پل معلق )2خدماتی منطقه 
70090/12/2091/1/2010010098منطقه2/19/43655

1,75094/6/794/12/29100100100سازمان زیباسازي109/15/16/9/17 شهرداری2جنب پل هفتم  در منطقه - رفع ايرادات و نگهداری نور پردازی آبشار رنگين كمان 178

1201394/12/2694/12/29100100100منطقه12/141958 شهرداری2رنگ آميزی پل لشكر توسط منطقه 179

1201394/12/2694/12/29100100100منطقه12/141963 شهرداری2رنگ آميزی پل راهنمايی و رانندگی توسط منطقه 180

11094/11/1495100100منطقه12/137090 شهرداری2اصالح هندسی باند كندرو مسير پل شهيد سوداگر توسط منطقه 181

1201394/09/0395100100منطقه12/131014 شهرداری2اصالح هندسی دور برگردان زير پل شهيد سوداگر توسط منطقه 182

4009292100100منطقه شهرداری2جداسازی باند رفت و برگشت پل علی بن مهزيار اهوازی توسط منطقه 183

39890/6/590/6/20100100منطقه22/20/17766خريد تجهيزات برقی آبنمای پل هفتم در منطقه 184

69793/12/1794/2/31100100منطقه19/12/109323 شهرداری2تعمير تجهيزات ايمنی ترافيكی پل هشتم در منطقه 185

69790/10/791/1/6100100100منطقه2/19/33800 شهرداری2نصب عالئم و تجهيزات پل هشتم توسط منطقه 186

500919110010080منطقه19/12/25687 شهرداری2تامين و اجرای تاسيسات روشنايی جنب پل هشتم در منطقه 187

38089/2/189/3/31100100منطقه19/1521تعويض درز انبساط پل هفتم مرمت پل شيرازی188

189
 جهت نصب در محل درزهای انبساط پل صياد شيرازی در منطقه expansionjointخريد قطعات 

 شهرداری2
فاکتوری8539696100100منطقه

35090/11/1791/3/15100100منطقه1900/3324مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم بهسازی و مقاوم سازی پل لشكر190

11,946پروژه های مربوط به پارك زردشت

1,1609393/12/2910010080سازمان پارکها و فضاي سبز14/2/24/2 شهرداری2 زردشت در منطقه 2مطالعات و طراحی پارك فاز 191

مرکز79890/6/790/8/7100100100منطقه1900/1755خريدتجهيزات بازی زردشت192

2,89092/6/1894/12/29100100سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اهواز2احداث زمين ورزشی زردشت در منطقه 193

3,00092/6/492100100سازمان عمران شهری 1/100/7474 شهرداری2احداث دوربرگردان مسير پدافند روبروی زردشت در منطقه 194

2,47593/8/2694/12/29100100100منطقه19/12/98000 شهرداری2اصالح هندسی بلوار شهيد ستاری روبروی كوی زردشت در منطقه 195

5009494100100منطقه شهرداری2پارتيشن بندی خانه سالمت كوی زردشت در منطقه 196
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 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,12493/8/2794/12/2910010080سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/17/2/14/2 شهرداری2 خريد ، حمل و نصب چمن مصنوعی زمين ورزشی زردشت در منطقه 197

1,264پروژه های مربوط به ميدان و استاديوم غدير

62692/12/1192100100100سازمان خدمات موتوری1/100/8853 شهرداری2خاكريزی نباتی جنب ورزشگاه غدير در منطقه 197

63894/3/1094/12/29100100100سازما ن عمران شهري101/17/14/2/35 شهرداری2زيرسازی محوطه پاركينگ استاديوم غدير در منطقه 198

472,382پروژه های مربوط به كيانشهر

70391/8/19110010095سازمان خدمات موتوری1700/9643خاكريزی نباتی و كاشت نهال آيلند جلوی استاديوم  جديد االحداث كيانشهر199

1,06092/2/2393/12/29100100100سازمان عمران شهري شهرداری2تكميل عمليات زير سازی تا حد اليه اساس معابر فرعی كيانشهر در منطقه 200

10,7009193/12/29100100100سازما ن عمران شهری101/17/2/9 شهرداری2 متری تعاونی پشت ديوار دادگستری واقع در كيانشهر منطقه 24احداث خيابان 201

2,4589292100100منطقه شهرداری2زيرسازی خيابانهای شقايق و ژاله واقع در تعاونی ارتش كيانشهر در منطقه 202

3,5009292100100منطقه شهرداری2 ياس واقع در تعاونی ارتش كيانشهر در منطقه 8 تا 4زيرسازی خيابانهای 203

3,5009292100100منطقه شهرداری2زيرسازی خيابانهای مريم واقع در تعاونی ارتش كيانشهر در منطقه 204

205
 2عمليات زيرسازی تا حد اليه اساس كوی طالب، بسيجيان و كوی فرهنگيان كيانشهر در منطقه 

شهرداری
5,52993/9/2394/12/29100100100سازمان عمران شهري101/17/2/1/2

2,39189/11/2490/2/24100100منطقه1900/553زير سازی و آسفالت خيابان تعاونی فرهنگيان كيانشهر206

8,65092/11/1593/7/17100100100سازمان عمران شهری101/17/2/9 شهرداری2زيرسازی تا حد اليه اساس معابر كوی فرهنگيان كيانشهر در منطقه 207

68892/1/2792/4/1100100100منطقه22/19/43885زير سازی و آسفالت معابركيانشهر در شهرداری منطقه 208

7,66092/6/2593/12/29100100سازمان بهسازی و نوسازی100/11106 شهرداری2زير سازی و جدول گذاری خيابانهای اصلی كيانشهر در منطقه 209

10,41392/6/2594/12/29100100100سازمان بهسازی و نوسازی 115/17/13/2/9 شهرداری2 عمليات زيرسازی و جدولگذاری خيابان اصلی كيانشهر در منطقه 210

1,06094/10/694/12/29100100100سازمان عمران شهري101/17/14/2/35 شهرداری2عمليات زيرسازی تا حد اليه اساس معابر فرعی كيانشهر در منطقه 211

212
 8احداث جاده دسترسی اطراف مدرسه شهيد بهنام محمدی واقع در تعاونی سپاه

كيانشهردرمنطقه دو شهرداری
1,100929210010080سازمان خدمات موتوری108/17/2/24/3

2,0009191100100منطقه2/19/4047احداث پياده رو های داخلی كيانشهر213

19591/1/3091/2/31100100100منطقه2/19/2658شهرداری2احداث ايستگاه اتوبوس كامپوزيت در منطقه كيانشهر توسط منطقه214
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215
عمليات پركردن و تثبيت زمين ساختمان اداری ناحيه واقع در كيانشهر، در حوزه خدماتی منطقه 

 شهرداری2
52990/11/1291/1/12100100100منطقه2/19/38034

70091/1/991/2/23100100100منطقه2/19/43767 شهرداری2جدولگذاری پياده روهای كيانشهر واقع در حوزه خدماتی منطقه 216

69592/07/1592/08/15100100منطقه19/12/67630 شهرداری2جدولگذاری خيابانهای مريم و شقايق واقع در كيانشهر در منطقه 217

218
 متری سوم تعاونی سپاه واقع در كيانشهر در حوزه خدماتی 18پياده روسازی و جدول گذاری 

شهرداری2منطقه
69790/10/2990/12/14100100100منطقه2/19/36414

7009292100100منطقه12/75998 شهرداری2واقع در شهرك كيانشهر در منطقه  (ع)خريد تجهيزات ترافيكی بلوار امام رضا 219

70092/12/189210010098منطقه19/12/77060 شهرداری2خط كشی محوری بلوار شهيد هاشمی واقع در شهرك كيانشهر در منطقه 220

30090/12/1490/12/29100100100منطقه22/19/42777تجهيزات ترافيكی شهرك كيانشهر منطقه 221

55990/8/490/10/4100100100منطقه2/19/26053 شهرداری2اجرای عمليات تكميلی زمين ورزشی كيانشهر، واقع در حوزه خدماتی منطقه 222

1,97492/5/2392100100100سازمان نوسازی و بهسازی1/100/7311 شهرداری2احداث زمين ورزشی كيانشهر در منطقه 223

3,00095/3/2395100100سازمان آتش نشاني2114/14/2/13خريد لوازم رفاهی و تجهيزات عملياتی ايستگاههای اتش نشانی سطح م 224

7,96292/7/1594/12/2910010095سازمان بهسازی و نوسازی2115/17/14/2/30احداث سوله فرهنگی ورزشی كيانشهر در منطقه 225

226
احداث فنداسيون پايه های روشنايی مسير اتوبان مهرشهر تا كيانشهر، واقع حوزه خدماتی 

 شهرداری2منطقه 
7009191100100منطقه

4,00092/12/1192100100سازمان خدمات موتوری1/100/8853 شهرداری2احداث پارك در كيانشهر در منطقه 227

1,82891/2/2191100100سازمان پارکها و فضای سبز1700/7814 شهرداری2احداث پارك كيانشهر در منطقه 228

2,92791/7/994/12/29100100100سازمان پارکها و فضای سبز14/2/24/2 شهرداری2در منطقه  (پارك الله كيانشهر)عمليات احداث پروژه های توسعه فضای سبز 229

1,5009191100100منطقهاحداث فضای سبز داخلی كيانشهر230

69992/1/2092/2/20100100100منطقه2/19/42894 شهرداری2خاكريزی نباتی اطراف پل روگذر كيانشهر در حوزه خدماتی منطقه 231

70091/2/591/3/5100100100منطقه2/19/3187 شهرداری2خاكريزی خاك نباتی كيانشهر سمت تعاونی ارتش، واقع در حوزه خدماتی منطقه232

233
 2خاكريزی خاك نباتی قطعات فضای سبز داخلی كيانشهر، واقع در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
69490/8/2390/10/23100100100منطقه2/19/28340

69990/10/1490/11/14100100100منطقه2/19/34445 شهرداری2نهالكاری در رمينهای خالی كيانشهر وسطح منطقه 234

1,0009393100100100منطقه1/12550 شهرداری2نصب چمن مصنوعی يک باب زمين ورزشی واقع در كيانشهر منازل ارتش در منطقه 235

صفحه 56 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
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23090/2/2890/7/24100100منطقه1900/2943 شهرداری2مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم ساختمان آتش نشانی كيانشهر واقع در منطقه 236

51492/07/1592/08/15100100100منطقه19/12/67630 شهرداری2تهيه سرباره كوپالی جهت زيرسازی آتش نشانی كيانشهر در منطقه 237

15,78092/11/894/12/2910010080سازمان عمران شهری2101/17/14/2/41احداث ساختمان آتش نشانی كيانشهر در شهرداری منطقه 238

14,83992/11/1394100100سازمان عمران شهری101/17/2/1/1  شهرداری2احداث ، تكميل و بهسازی ايستگاه های آتش نشانی كيانشهر در منطقه 239

240
اجرای عمليات آسفالت مسير ارتباطی حد فاصل پل شهيد صياد شيرازی و پل روگذر كيانشهر 

(شهيد سوداگر)
55,00092/3/3092/6/27100100منطقه1900/6464

55,26892/2/2992/5/28100100منطقه1900/6271احداث مسير ارتباطی حد فاصل پل شهيد صياد شيرازی و پل روگذر كيانشهر241

1,00092/12/2493/12/29100100سازمان زيباسازی23/9/16 شهرداری2اجرای نورپردازی پل شهيد سوداگردر منطقه 242

243
خريد و نصب پايه های روشنايی مسير اتوبان حد فاصل پل روگذر كيانشهر تا پل صيادی در 

 شهرداری2منطقه 
6849292100100منطقه

8409393/12/29100100100سازمان پارکها و فضاي سبز14/2/25 شهرداری2مطالعات و طراحی پارك ناحيه ای جنب پارك آبی در منطقه 244

26794/12/2594/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/20 شهرداری2مطالعه و طراحی آب خام كيانشهر از سمت كيان آباد در منطقه 245

45194/11/1294/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/20مطالعات و طراحی پارك شهربازی جنب پارك آبی246

19,46092/12/1193/12/2910010027سازمان خدمات موتوري17/14/2/47 شهرداری2پياده روسازی معابر داخلی كيانشهر در منطقه 247

48ابالغ ماده 3,93493/7/494/12/291007060سازمان ميادين104/14/2/37 شهرداری2تكميل بازارچه كيانشهر در منطقه 248

2,23894/5/2194/12/2910010010سازمان ميادين104/14/2/37تاسيسات برقی و مكانيكی بازار كيانشهر249

2,49794/9/1694/12/29100100100منطقه19/12/132062 شهرداری2زيرسازی تا حد اليه اساس خيابانهای نرگس و خيابان ارتباطی كيانشهر در منطقه 250

64993/8/694/1/610010060منطقه19/12/96576 شهرداری2عميات لوله گذاری دفع آبهای سطحی معابر كيانشهر در منطقه 251

1,0351394/11/0495100100100منطقه19/12/136113 شهرداری2زيرسازی خيابان اصلی كيانشهر حد فاصل خيابانهای فرعی ژاله و ياس در منطقه 252

253
 متری كيانشهر حد فاصل خيابانهای مريم و شقايق در 32زيرسازی تا حد اليه اساس خيابان 

 شهرداری2منطقه 
3,10294/12/99510010030سازمان نوسازي و بهسازي115/17/13/14/2/9/1

4,80095/5/695100100سازمان عمران شهری101/17/14/2/35.... متری بين منازل الله و الدن و 32زيرسازی تا حد اليه اساس در كيانشهرخ 254

1,45395/08/1095100100سازمان ميادين104/14/2/11اجرای فرش سنگ كف بازار كيانشهر255
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60593/8/2894/3/28100100100منطقه19/12/97963 شهرداری2عمليات همسان سازی درب منهولهای معابر كيانشهر در منطقه 256

35,9989293/12/2910010030سازمان خدمات موتوري17/2/47 شهرداری2احداث پارك طولی كيانشهر در منطقه 257

5,45394/11/2694/12/2910010070سازمان زیباسازي112/14/17/2/14/2 شهرداری2 احداث و تكميل شبكه آب خام فضای سبز در كيانشهر در منطقه 258

3,2701394/08/2395100100سازمان آتش نشانی2114/17/2/50تهيه  لوازم  رفاهی ، تجهيزات عملياتی وانفرادی جهت ايستگاه آتش نشانی در كيانشهر منطقه 259

1,00095/10/895/11/8100100100منطقه19/12/166326 شهرداری2خريد تجهيزات و وسايل بازی پارك محله ای كيانشهر در منطقه 260

4,96293/7/2094/12/1810010098منطقه1900/8853 شهرداری2احداث معابر فرعی كيانشهر در منطقه 261

9281394/02/0694/12/299510020منطقه19/12/111557 شهرداری2خريد و نصب چمن مصنوعی يک باب زمين ورزشی واقع در كيانشهر در منطقه 262

1,18894/7/1594/12/29100100100منطقه19/12/126706 شهرداری2 متری كوی فرهنگيان در منطقه 32ادامه تكميل زيرسازی خيابان اصلی 263

1,29594/7/49510010075منطقه19/12/125571 شهرداری2تكميل قرارداد زيرسازی خيابان كوی فرهنگيان در منطقه 264

22194/11/1295100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/4/1 شهرداری2مطالعه و طراحی پارك محله ای شهيد بهنام محمدی در منطقه 265

2,17592/6/3194/12/2910010075سازما ن عمران شهری101/17/2/1/2 شهرداری2زيرسازی تاحد اليه اساس معابر فرعی واصلی اطراف پارك الله در منطقه 266

267
زيرسازی، جدولگذاری و پياده رو سازی خ اصلی حد فاصل خيابانهای فرعی مريم و شقايق واقع 

 شهرداری2در كيانشهر در منطقه 
3,00092/5/2392100100سازمان نوسازی و بهسازی1/100/7311

84294/8/1894/12/2910010075منطقه12/129510 شهرداری2احداث پارك كودك واقع در كيانشهر در منطقه 268

269

باند  ) متری بين منازل الله و الدن 32خيابان : زيرسازی تا حد اليه اساس در كيانشهر شامل

 متری بين منازل ژاله و ياس، انتهای خيابان ری شهری تا 32، خيابان (برگشت به سمت ورزشگاه 

 حد فاصل منازل نرگس تا احداثی اول و خيابان 10 و 8،4پارك بوستان كيانشهر، خيابانهای مريم 

2 در منطقه 10 تا مريم 4ارتباطی حد فاصل خيابان مريم 

10,00095/10/897/12/29100100100سازمان عمران شهري101/17/14/13/2/1/3

270
 2ترميم جداول و جدولگذاری خيابان اصلی خيابانهای الله و الدن در كيانشهر در سطح منطقه 

شهرداری
2,13396/11/2897100100100منطقه1900/14584

9,33092/11/139310010080سازمان پسماند1/100/8658 هكتاری كيانشهر در منطقه دو شهرداری15تهيه و حمل و تخليه خاك جهت شهرك 271

27,21392/8/593/12/2910010085سازمان بهسازی و نوسازی115/17/14/2/30 شهرداری2احداث سرای محله كيانشهر در منطقه 272

38,22591/7/1293/12/291001000سازمان بهسازی و نوسازی115/15/17/12/9/45 شهرداری2مطالعات سرای محله كيانشهر در منطقه 273

2,20592/7/2893/12/29100100100سازمان نوسازی و بهسازی19/12/131801 شهرداری2احداث زمين ورزشی كيانشهر در منطقه 274
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3,4801395/12/0995100100100منطقه19/12/171514 شهرداری2احداث پل عابر پياده در اتوبان شهيد ستاری توسط منطقه 275

11,7699196/12/2910010080منطقه17/14/2/47 شهرداری2هكتاری كيانشهر ومسير دسترسی در منطقه 2/5عمليات احداث پارك 276

83096/5/1896/7/18100100100منطقه19/12/96/8236 شهرداری2 متری كوی فرهنگيان كيانشهر در منطقه 32جدول گذاری خيابان اصلی 277

1,08695/12/0796100100100منطقه19/12/171166 شهرداری2پياده روسازی كيانشهر خيابان ايثار مقابل بيمارستان در منطقه 278

279
، خيابانهای الله و الدن و خيابانهای فرعی سپاه 13 و 12 و مريم 7زيرسازی خيابانهای رز و شقايق 

 شهرداری2واقع در كيانشهر در منطقه 
4,33297/1/2697/7/26100100100منطقه1900/14966

10,78195/12/1897/12/29100100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/2/22/2 شهرداری2احداث پارك محله ای شهيد بهنام محمدی در منطقه 280

1,94596971000سازمان بهسازی و نوسازی 115/17/15/14/9/50 شهرداری2تجهيز و تكميل سالن آمفی تئاتر سرای محله كيانشهر در منطقه 281

259695/7/1795/10/1710010098منطقه19/12/158295 شهرداری2بهسازی ميدان بلوار امام رضا جنب ساختمان اداری منطقه 282

تحويل موقت4,94197/12/1898/2/1810010050منطقه1900/16960 شهرداری2لوله گذاری دفع آبهای سطحی بلوار ارتش واقع در كيانشهر در منطقه 283

284
آماده سازی محوطه پاركينگ پشت ساختمان اداری منطقه و مسير جنب سرای محله واقع در 

 شهرداری2كيانشهر در منطقه 
48ابالغ ماده 1,15195/11/2096/2/510010070منطقه19/12/169509

صورت وضعيت قطعي2,10695/9/395/10/3100100100منطقه19/12/163827زيرسازی خ حدفاصل ميدان ورودی تره بار تا مسير انديمشک و اتصالی به سايت بنكداران285

1,695پروژه های مربوط به خيابان پهلوان

49691/9/2191/11/6100100100منطقه19/12/26896 شهرداری2نرده گذاری زير پل های عابر پياده در خيابان پهلوان غربی توسط منطقه286

54991/10/2091/11/20100100100منطقه2/19/31030 شهرداری2بهسازی سقف پل های عابر پياده پهلوان غربی و امانيه توسط منطقه 287

65092/9/592100100100منطقه19/12/68982 شهرداری2بهسازی پل عابر پياده خ پهلوان غربی در منطقه 288

53,837پروژه های مربوط به پدافند هوايی

70092/2/2592/3/25100100100منطقه19/12/47921 شهرداری2رنگ آميزی فاز سوم جداول در بلوار پدافند  توسط منطقه 289

50092/3/2092/5/18100100100منطقه19/12/50918 شهرداری2احداث تابلوهای دروازه ای مسير پدافند در سطح منطقه 290

4,00092/12/119210010098سازمان خدمات موتوری1/100/8853 شهرداری2خاكبرداری و خاكريزی نباتی مسير پدافند در منطقه 291

3,47592/12/119110010090سازمان خدمات موتوری1/100/8853 شهرداری2بهسازی، احداث پارك و فضای سبز مسير پدافند در منطقه 292

35,00092/12/119210010090سازمان خدمات موتوری1/100/8853 شهرداری2تكميل بهسازی مسير پدافند در منطقه 293
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درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

3,18393/11/694/2/6100100100منطقه19/12/103821 شهرداری2احداث پل عابر پياده واقع در بلوار شهيد ستاری جنب پدافند هوايی در منطقه 294

1,20095/6/239510010090منطقه19/12/156402كفپوش گذاری پياده رو جنب باند كندرو جنوبی جاده پدافند روبروی زردشت295

4,70993/10/893/12/2910010045سازمان خدمات موتوري17/14/2/47 شهرداری2خاكريزی خاك نباتی جنب باند كندرو پدافند در منطقه 296

1,0701394/11/1395100100100منطقه19/12/137115 شهرداری2كفپوش گذاری آيلند وسط دوربرگردان روبروی پدافند در منطقه 297

24,881پروژه های مربوط به  ورودی اهواز

298
 2انديمشک و زيرسازی آسفالت مسير اطراف آن در منطقه - عمليات احداث ميدان ورودی اهواز 

شهرداری
1,11086/10/2594/12/29100100100منطقه19/19844

299
انديمشک در سطح منطقه - جدولگذاری مسير حد فاصل پل دغاغله تا ميدان ورودی شهر اهواز

 شهرداری2
43590/2/2690/4/26100100100منطقه2/19/24144

300
- جدولگذاری و تعويض جداول فرسوده مسير اتوبان سه راه خرمشهر تا ميدان ورودی اهواز

 شهرداری2انديمشک، واقع در حوزه خدماتی منطقه 
69891/2/1891/3/31100100100منطقه2/19/5312

301
بلوار انقالب، خرداد، دسترسی ميدان ورودی پليس راه قديم اهواز  )تعويض جداول فرسوده 

در سطح شهرداری منطقه دو (انديمشک تا سه راه خرمشهر
69191/11/791/12/7100100100منطقه19/12/32982

69292/1/2292/2/22100100100منطقه2/19/43299شهرداری2انديمشک در منطقه - اجرای اصالح هندسی ميدان ورودی جاده اهواز 302

303
انديمشک تا ميدان - نصب تجهيزات ترافيكی در سه راه خرمشهر، حد فاصل ميدان ورودی اهواز

 شهرداری2سه راه خرمشهر توسط منطقه 
6819191100100منطقه

9,85891/9/2395/12/2910010091سازمان خدمات موتوري17/14/2/47 شهرداری2انديمشک در محدوده پدافند در منطقه - تكميل بهسازی ورودی اهواز304

2,8579393/12/29100100سازمان پارگها و فضاي سبز14/2/24/2 شهرداری2درختكاری جاده ورودی اهواز انديمشک در منطقه 305

306
 2انديمشک در منطقه - خاكبرداری ، خاكريزی و اصالح و بهسازی فضای سبز ورودی اهواز 

شهرداری
6,5009393/12/29100100سازمان زیباسازي23/9/16/2

4199393100100منطقه شهرداری2انديمشک درمنطقه - خريد ونصب ريسه بندی ورودی شهر سمت اهواز 307

54093/8/2694/12/29100100100منطقه19/12/97964 شهرداری2انديمشک در سطح منطقه -احداث يک باب سرويس بهداشتی در مسير ورودی اهواز308

4009393/12/29100100100سازمان پارکها و فضاي سبز14/2/24 شهرداری2ماهشهر در منطقه - مطالعات و طراحی زيبا سازی جاده ورودی اهواز309

80,324پروژه های مربوط به  ساحل سازی غرب رودخانه كارون

6,91289/1/3189/7/24100100سازمان پارکها و فضاي سبز19/1559ساحل سازی غرب كارون حد فاصل پل سياه تا دولت310

6,85489/1/3089/7/24100100سازمان پارکها و فضاي سبز19/1561ساحل سازی غرب كارون حد فاصل جزيره تا پل سياه311

صفحه 60 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

7,65189/1/2089/6/25100100100سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/17/2/14/2ساحل سازی غرب كارون حد فاصل معلق تا جزيره312

20,46194/10/597/12/2910010030سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/17/2/44/1 شهرداری2احداث پارك ساحلی غربی بين پل نادری تا پل معلق در منطقه 313

1,79591/7/994/12/29100100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/2/14/2 شهرداری2در منطقه  (طبيعت)توسعه فضای سبز ساحل غربی در محدوده پل لوله 314

3,66791/6/1493/12/2910010095سازمان بهسازی و نوسازی213/2/23/18بهسازی فضای سبز ساحل زير پل هفتم در منطقه 315

2,9249191100100سازمان نوسازی و بهسازی1700/7816 شهرداری2بهسازی فضای سبز زير پل سياه در منطقه 316

2,0009191100100منطقه شهرداری2بهسازی تاسيسات روشنايی جاده ساحلی از پل هشتم تا پل معلق در منطقه 317

318
حدفاصل پل هشتم تا نادری، پلهای نادری و معلق، )خريد لوازم ورزشی جهت پاركهای ساحلی 

 شهرداری2در منطقه  ( كيانپارس و ميدان هجرت21پارك جزيره تا پل سياه و پل هفتم و خ 
7009191100100منطقه

6009191100100منطقه شهرداری2نرده گذاری جداول ساحل غرب كارون توسط منطقه319

20,71992/3/794/12/2910010080سازمان بهسازی و نوسازی2115/17/14/2/30احداث فضای سبز حاشيه كارون پل جزيره تا پل سياه در منطقه 320

321
خريد پايه های روشنايی بلوار ساحلی حد فاصل پل كابلی تا پل نادری در غرب رودخانه كارون در 

 شهرداری2منطقه 
7009292100100منطقه12/51256

5009292100100منطقه12/46171 شهرداری2خريد تجهيزات ترافيكی جهت نصب در بلوار ساحلی كيانپارس توسط منطقه 322

3,55593/12/2794/4/110010090منطقه19/12/109435 شهرداری2 شرقی در منطقه 6احداث پل عابر پياده واقع در بلوار ساحلی نبش خيابان 323

3293/12/2694/12/29100100منطقه12/141834 شهرداری2 شرقی توسط منطقه 13 تا 9اصالح هندسی جاده ساحلی بين 324

10095/4/2895100100منطقه12/151629 شهرداری2 توسط منطقه 6اجرای نرده زير پل عابر پياده جاده ساحلی نبش خيابان 325

1,15495/1/159510010080منطقه19/12/142685 شهرداری2احداث سرويس بهداشتی پارك ساحلی كيانپارس جنب پل طبيعت در منطقه 326

93,099پروژه های مربوط به  پارك جزيره

327
خريد كاال،اجرا و راه اندازی سيستم برقی و روشنايی و صوتی پارك جزيره در حوزه خدماتی 

منطقه دو شهرداری
11,47290/12/791/4/6100100منطقه1900/3455

9,69491/7/2093/12/2910010098سازمان بهسازی و نوسازی213/2/33/18بازسازی و تكميل پارك جزيره در منطقه 328

7,50090/12/391/3/3100100معاونت فني و عمراني1900/3453(بهسازی پارك جزيره )عمليات احداث پارك جزيره329

2,20091/2/2191100100سازمان نوسازی و بهسازی1700/7816 شهرداری2اجرای آبنمای پارك جزيره در منطقه 330

19,53491/3/2893/12/29100100100سازمان پارکها و فضاي سبز14/2/24/2 شهرداری2عمليات خريد و نصب تجهيزات بازی ، تفريحی و ورزشی پارك جزيره در منطقه 331

صفحه 61 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

67091/7/2791/9/27100100100منطقه19/12/20252خريد گل فصلی جهت پارك جزيره واقع در شهرداری منطقه دو اهواز332

333
بتن ريزی محوطه نصب كوی يخی و بازی كودكان در پارك جزيره واقع در حوزه خدماتی منطقه 

 شهرداری2
69591/2/2891/3/28100100100منطقه2/19/6680

51391/1/2491/2/24100100100منطقه2/19/1789 شهرداری2عمليات انتقال آب شرب به پارك جزيره، واقع در حوزه خدماتی منطقه 334

55391/2/1091100100100منطقه2/19/3999 شهرداری2خريد تنديس ماهی جهت نصب در آبنمای پارك جزيره توسط منطقه 335

4,19690/11/793/12/2910010097سازمان نوسازی و بهسازی13/2/33/18 شهرداری2كفپوش گذاری پياده روهای پارك جزيره واقع در حوزه خدماتی منطقه336

3959191100100منطقهمطالعات و طراحی پارك بيشه جزيره شادی اهواز337

3009191100100100منطقه2/19/6591 شهرداری2رنگ آميزی جداول در پارك جزيره و امانيه توسط منطقه 338

1,50091/5/159110010095سازمان خدمات موتوری1700/9745رنگ آميزی پل جزيره339

19,1749090100100منطقه1500/7535 شهرداری2خريد وسايل بازی و پاركی پارك جزيره و تجهيز آن واقع در حوزه خدماتی منطقه 340

341
 2جهت پارك جزيره، وافع در حوزه خدماتی منطقه  (سطل زباله و نيمكت)خريد مبلمان شهری 

شهرداری
7009090100100منطقه

2189393/12/29100100منطقه2كفپوش گذاری پياده روهای پارك جزيره در منطقه 342

6509191100100100سازمان زيباسازی23/9/16/2/17/12/16/109/15 متری در پارك جزيره50خريد و نصب يک عدد پرچم 343

7159393/12/29100100سازمان زيباسازی23/9/16/2/17/12/16/109/15 شهرداری2پارك جزيره در منطقه  ( متری50)نصب پرچم جمهوری اسالمی ايران 344

80091/2/2191100100100سازمان نوسازی و بهسازی1700/7816 شهرداری2نورپردازی آبنمای پارك جزيره در منطقه 345

5,56792/3/1394/12/2910010050سازمان زيباسازی109/15/16/23/12/9/17/2 شهرداری2نورپردازی پل جزيره در منطقه 346

1,13894/11/1395100100100منطقه19/12/137218 شهرداری2خريد تجهيزات روشنايی پارك جزيره در منطقه 347

27593/9/2594/12/29100100100منطقه19/12/100449 شهرداری2اجرای عمليات حصار كشی اطراف زمين وسايل بازی پارك جزيره در منطقه 348

2,74694/7/1394/12/29100100100منطقه19/12/126427 شهرداری2خريد نرده پيش ساخته جهت نصب در پارك جزيره در منطقه 349

1,20094/8/1894/12/2910010095منطقه19/12/129521 شهرداری2تكميل پروژه فضای سبز پارك جزيره در منطقه 350

48ابالغ ماده 69592/07/2392/08/23100100100منطقه19/12/65528 شهرداری2اجرای فونداسيون پاركينگ مكانيزه پارك جزيره در منطقه 351

69,420(كمربند سبز)پروژه های مربوط به پارك ايثار 

صفحه 62 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

352
عمليات حمل و نهال كاری در محدوده اراضی كمربند سبز واقع در حوزه خدماتی شهرداری 

منطقه دو اهواز
52591/11/1592/3/16100100100منطقه19/12/34016

353
شامل  (كمربند سبز شمال غرب  ) هكتاری ابتدای جاده حميديه 250اجرای فاز اول پارك جنگلی 

 شهرداری2آبياری ، زهكشی و انبوه كاری در منطقه 
50,1969393100100منطقه

50095/12/1895100100سازمان پارکها و فضای سبز17/2/22/2-112/14 شهرداری2خريد نهال جهت كمربند سبز توسط منطقه 354

355
واقع در منطقه دو  (كمربند سبز)اجرای عمليات تكميل ايستگاه آب خام پارك ايثار 

(اعتبارات تملک دارائی)شهرداری
92/4/1492/8/1410050معاونت فني و عمراني1900/7926

356
واقع در منطقه دو  (كمربند سبز)اجرای عمليات تكميل ايستگاه آب خام پارك ايثار 

(اعتبارات تملک دارائی)شهرداری
93/4/1594100100معاونت فني و عمراني1900/8454

357
كمربند ) هكتاری فاز اول 500 عمليات تكميل اجرای لوله گذاری خط انتقال آب و شبكه آب خام 

(اعتبارات تملک دارائی)واقع در منطقه دو شهرداری (سبز
11,43092/4/1492/10/8100100معاونت فني و عمراني1900/8455

7009191100100منطقه شهرداری2عمليات چمن كاری بخشی از پارك ايثار، واقع حوزه خدماتی منطقه 358

17492/05/0292/06/02100100100منطقه19/12/56829 شهرداری2 اجرای عمليات بازسازی روشنايی  بوستان ايثار در  منطقه359

360
عمليات تعمير و بازسازی برج های روشنايی جهت پارك بوستان ايثار، واقع در حوزه خدماتی 

 شهرداری2منطقه 
30591/6/191/7/1100100100منطقه2/19/12974

3,312پروژه های مربوط به خيابان شهيد وهابی

361
خرداد بلوار مدرس حد فاصل پل سوم تا ميدان - اجرای رنگ آميزی جداول خيابان وهابی 

چمران حداول جديد كار شده در منطقه دو شهرداری
7009292100100منطقه

362
 2احداث آيلند خيابان وهابی جنوبی حد فاصل بلوار توحيد تا خيابان موحدين توسط منطقه 

شهرداری
69592/05/1492/08/14100100100منطقه19/12/58010

6109292100100منطقه شهرداری2احداث آيلند خ وهابی جنوبی در منطقه 363

364
 تا 6دفع آبهای سطحی بصورت تركيبی تحت فشار و ثقلی خيابان وهابی حد فاصل خيابان 

 شهراری2پهلوان در منطقه 
1,1901395/12/0895100100100منطقه19/12/171358

365
 عدد رينگ و دريچه چدنی جهت خطوط دفع آبهای سطحی خيابان وهابی حد فاصل 26خريد 

 شهرداری2 تا ميهن در منطقه 2خيابانهای 
11797/3/2997100100منطقه 12/97/5743فاکتوری 

995پروژه های مربوط به پارك دولت

366
 2عمليات تعمير و بازسازی برج های روشنايی جهت پارك دولت، واقع در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
29591/3/2791/4/3100100100منطقه19/12/5243

7009292100100منطقهخريد دو مجموعه بازی پلی اتيلن كودكان جهت نصب در پارك دولت در منطقه دو شهرداری367

162,422 هكتاری42پروژه های مربوط به پارك

2,60091/10/1993/12/2910010065سازما ن عمران شهری2101/17/2/9 هكتاری در شهرداری منطقه 42بتن ريزی پارك 368

5,590
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مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف
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توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

8,12791/2/2193/12/2910010080سازمان نوسازی و بهسازی13/2/23/18 شهرداری2 هكتاری در منطقه 42مناسب سازی زمين بازی و ورزشی پارك 369

1,0209191100100منطقهشهرداری1 هكتاری واقع در حوزه خدماتی در منطقه 42خريد تاسيسات آبياری پارك 370

69692/1/2992/2/29100100100منطقه2/19/43875 شهرداری2هكتاری در حوزه خدماتی منطقه 42اجرای بتن دكوراتيو مسير دوچرخه پارك 371

639191100100100منطقه2/19/34254 شهرداری2 هكتاری در منطقه 42نظارت بر اجرای پروژه برق و روشنايی فاز دوم پارك 372

7009191100100100منطقه2/19/36413 شهرداری2 هكتاری در منطقه 42خريد منقل پاركی پارك 373

15,00091/03/1691100100سازمان زيباسازی1500/6778 هكتاری42خريد و نصب كف پوش پارك 374

10,69590/8/2291/2/22100100منطقه1900/2494 شهرداری2 هكتاری كيانپارس، واقع در حوزه خدماتی منطقه 42تكميل فاز دوم پارك 375

376
 2 هكتاری،واقع در حوزه خدماتی منطقه 42بازسازی و تعمير تاسيسات برقی فاز اول پارك 

شهرداری
63790/10/1290/12/12100100100منطقه2/19/34254

25,86990/6/890/9/7100100100منطقه24/2949 هكتاری42خريد تجهيزات پارك 377

93889/10/1589/11/15100100100منطقه1900/141 هكتاری42خريد مبلمان شهری پارك 378

379
 2 هكتاری كيانپارس، واقع در حوزه خدماتی منطقه 42اجرای تاسيسات برقی فاز دوم پارك 

شهرداری
5,46690/9/291/1/2100100منطقه1900/2687

7009292100100100منطقه19/12/128799 شهرداری2 هكتاری در منطقه 42تامين روشنايی پارك 380

8,80089/4/2889/10/25100100منطقه19/7904 هكتاری42خريد لوله و احداث خط انتقال آب خام پارك 381

2,41291/8/2994/12/29100100100سازمان پارکها و فضای سبز2112/14/17/2/14/2 هكتاری در منطقه 42تكميل ايستگاه آب خام پل چهارم و 382

69592/9/592100100100منطقه19/12/68954 شهرداری2 هكتاری در منطقه 42اجرای بتن دكوراتيو تكميل مسير دوچرخه واقع در پارك 383

11,2379293/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/16/2/5/2 شهرداری2 هكتاری در منطقه 42تكميل خريد و نصب كف پوش گرانولی پارك 384

52,49493/8/396/12/2910010030سازمان زیباسازي109/15/14/9/7/1 شهرداری2 هكتاری در منطقه 42اجرای آب نمای موزيكال پارك 385

386
 42خريد گاری فان چرخ دار و بدون چرخ جهت جمع آوری زباله در پاركهای محله ای و پارك 

 شهرداری2هكتاری در منطقه 
37594/4/2994/12/29100100منطقه19/12/119430

48ابالغ ماده 1,20094/10/1395100100منطقه19/12/134186 شهرداری2 هكتاری در منطقه 42 پارك 2بهسازی فاز 387

2,98094/8/1094/12/29100100100منطقه19/12/128799 شهرداری2 هكتاری در منطقه 42تامين روشنايی پارك 388
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389
 2 هكتاری در منطقه 42خريد حصار زمين ورزشی و كفپوش گذاری زمين چند منظوره پارك 

شهرداری
3,50094/11/495100100100منطقه19/12/136062

390
 2 هكتاری در محدوده منطقه 42اجرای بتن دكوراتيو ضلع غربی محوطه آب نمای پارك 

شهرداری
5,02096/12/2697/12/2910070سازمان زيبا سازی109/15/14/16/23/9/7/3

1,1989697/12/29100100سازمان زيبا سازی2109/15/16/2/5/2 هكتاری در منطقه 42خريد مبلمان پاركی برای اطراف آبنمای پارك 391

35,563پروژه های مربوط به كيان آباد

392
 غربی و جاده كمربندی سمت كيان آباد واقع در حوزه 21جدولگذاری و پياده روسازی خيابان 

خدماتی منطقه  دو
70091/3/2091/4/2010010098منطقه2/19/8751

7009191100100منطقه شهرداری2خريد وسايل بازی و ورزشی پارك پيوند در منطقه 393

70091/10/1991/11/19100100100منطقه19/12/30372 شهرداری2خريد كفپوش پالستيكی پارك پيوند در منطقه 394

48791/2/1491/3/14100100منطقه2/19/4979 شهرداری2تهيه و نصب چمن مصنوعی زمين ورزشی كيان آباد، واقع در حوزه خدماتی منطقه 395

396
ايجاد فضای سبز و ساماندهی زمينهای عبور خط لوله گاز در كيان آباد، واقع در حوزه خدماتی 

 شهرداری2منطقه 
69891/2/591/3/15100100100منطقه2/19/6082

397
اجرای زيرساخت های يک باب زمين ورزشی جنب پاسگاه كيان آباد، واقع در حوزه خدماتی 

 شهرداری2منطقه 
70090/6/2290/9/22100100100منطقه2/19/20202

398
اماكن ورزشی ) شهرداری2ايمن سازی و بازسازی مجموعه ورزشی ستايش كيان آباد در منطقه 

(كيان آباد
28491/7/1293/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي100/10833

1,19994/6/394/12/29100100100منطقه19/12/122835 شهرداری2بهسازی و تكميل پارك محله ای فدك كيان آباد در منطقه 399

70092/5/1596100100منطقه2/19/58215 شهرداری2خريد و نصب چمن مصنوعی زمين تنيس خ ستايش واقع در كيان آباد در منطقه 400

509292100100منطقه شهرداری2رنگ آميزی حفاظ های پل زير گذر انتهای كيان آباد در منطقه 401

6,82392/7/193/12/29100100سازمان بهسازی و نوسازی2100/10770احداث پياده رو خيابان كيان آباد در منطقه 402

65493/8/794/1/8100100منطقه19/12/96578 شهرداری2عمليات لوله گذاری دفع آبهای سطحی معابر كيان آباد در منطقه 403

31093/7/1593/9/1510010075منطقه19/12/94916 شهرداری2 متری كيان آباد در  منطقه 30اصالح گذرگاههای عابر پياده  خيابان 404

4,00091/7/229310010070سازمان ميادين1700/9525(بازارترنج كيان آباد )شهرداری2احداث بازارچه محله ای در منطقه 405

35694/12/2594/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/20 شهرداری2مطالعه و طراحی لوله گذاری در كيان آباد در منطقه 406
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53594/6/294/12/29100100100منطقه19/12/122735 شهرداری2اصالح هندسی انتهای كيان آباد در منطقه 407

2,54094/7/2594/12/29100100100منطقه19/12/127470 شهرداری2احداث سيستم آبياری قطره ای و مه پاش در كوی كيان آباد در منطقه 408

409
 2 كيان آباد در منطقه 25 و 24بهسازی مسيرهای دسترسی پارك فردوس بين خيابانهای 

شهرداری
1,12395/4/2995/6/29100100100منطقه19/12/151795

1,00094/10/1294/12/29100100100منطقه19/12/133939 شهرداری2خريد تجهيزات پاركی و ست بازی جهت پارك محله ای پيوند در منطقه 410

7831394/12/0895100100100منطقه19/12/139579 شهرداری2بهسازی مسيرهای دسترسی پارك فدك كيان آباد در منطقه 411

31593/9/994/3/9100100100منطقه19/12/98875 شهرداری2همسان سازی درب منهولها در كيان آباد در منطقه412

10,25194/8/1794/12/2910010040منطقه1900/10630 شهرداری2پياده رو سازی ضلع غربی خيابان اصلی كيان آباد در منطقه 413

65493/8/694/1/610010080منطقه19/12/96577 شهرداری2عمليات لوله گذاری دفع آبهای سطحی معابر كيان آباد در منطقه 414

98,577پروژه های مربوط به ساختمان اداری

68192/4/292/5/1100100100منطقه19/12/52878 شهرداری2تعمير و بازسازی واحد شهرسازی منطقه 415

6969191100100100منطقه شهرداری2خريد كانكس سالنی جهت نماز خانه منطقه 416

697919110010095منطقه2/19/33462 شهرداری2خريد كانكس سالنی جهت واحد بسيج منطقه 417

6969191100100100منطقه1161 شهرداری2خريد كانكس سالنی جهت واحد فنی و عمرانی منطقه 418

69293/8/593/10/5100100100منطقه219/12/96545اصالح و بازسازی سيستم برق رسانی سايت اداری منطقه 419

69992/3/1892/4/17100100100منطقه19/12/50512تعميرات ساختمان شماره سه شهرداری در منطقه دو شهرداری420

67992/1/2493/12/29100100معاونت فني و عمراني1900/6058(%25با احتساب )انجام مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم ساختمان اداری منطقه دو شهرداری421

3,5009393100100منطقه شهرداری2 طبقه در سايت اداری فعلی منطقه 2احداث ساختمان 422

69693/11/693/12/6100100100منطقه19/12/103779 شهرداری2اجرای سيستم اعالم حريق جهت سايت اداری منطقه 423

58,0001394/03/2496/12/2910010080منطقه1900/9874 شهرداری2احداث ساختمان اداری منطقه 424

3,7109696100100100سازمان فاوا واقع در كيانشهر2خريد و نصب و راه اندازی شبكه ساختمان اداری منطقه 425
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33,748پروژه های مربوط به مسير ارتباطی حد فاصل پل شهيد صياد شيرازی و پل روگذر كيانشهر

28,75089/9/2090/3/19100100معاونت فني و عمراني19/16254احداث جاده مسير ميدان صياد شيرازی تا پدافند426

استعالمي2009292100100منطقه شهرداری2رنگ آميزی حفاظ های پل شهيد صياد شيرازی در منطقه 427

428
 متری كيان آباد در 30احداث سپتيک زير پل شهيد صياد شيرازی در تقاطع بلوار توحيد و 

منطقه دو شهرداری
1,6989292100100منطقه

2,12594/3/1994/12/29100100100منطقه19/12/108759 شهرداری2احداث زمين ورزشی زير پل صياد شيرازی در منطقه 429

22594/11/1294/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/20 مطالعات و طراحی پارك شهربازی جنب پل شهيد صياد شيرازی430

75097/8/2697/9/26100100منطقه19/12/97/18/168 شهرداری2تعمير و رنگ آميزی پل شهيد صياد شيرازی در منطقه 431

15,544پروژه های مربوط به سيدخلف

69591/12/2192/1/21100100100منطقه2/19/40609بهسازی خيابان ورودی اول كوی سيد خلف واقع در حوزه خدماتی شهرداری منطقه دو432

69891/12/1792/1/17100100100منطقه2/19/39597(تهيه آسفالت به عهده  كارفرما)روكش آسفالت دستی كوچه های كم عرض سيد خلف 433

70092/06/1792/09/1710010098منطقه19/12/61645شهرداری2جدولگذاری معابر سيد خلف در منطقه434

11,90792/12/2893/12/2910010051سازمان خدمات موتوري17/2/24/4 شهرداری2احداث پارك ساحلی حد فاصل پل سوم تاكوی سيدخلف در منطقه 435

1,54493/12/2994/3/18100100100منطقه19/12/108198اجرای پروژه بهسازی ورودی كوی سيد خلف436

80,206پروژه های مربوط به پاركهای سطح منطقه

61,92194/8/494/12/291001004سازمان خدمات موتوري108/14/2/31 شهرداری2احداث پارك شهربازی در منطقه 437

18,28594/12/169510010065منطقه1900/11234 شهرداری2احداث پارك كوی طالب در منطقه 438

1,497پروژه های مربوط به امام رضا

11595/9/196/12/2910010095منطقه12/162102 شهرداری2و اصالح هندسی بلوار تخت سليمان توسط منطقه  (ع)اصالح هندسی بلوار امام رضا 439

12094/8/1295100100100منطقه12/129064 شهرداری2توسط منطقه  (ع  )اصالح هندسی بلوار امام رضا 440

1,26294/6/194/12/29100100100منطقه19/12/122484 شهرداری2خريد المپ و كله چراغ بلوار امام رضا در منطقه 441

1,115پروژه های مربوط به شهيد ستاری
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69592/07/2392/09/23100100100منطقه19/12/65526 شهرداری2اجرا و تكميل اصالحات هندسی بلوار شهيد ستاری در منطقه 442

42095/11/1996/1/31100100منطقه19/12/169450 شهرداری2اجرای نرده فلزی اتوبان شهيد ستاری در منطقه 443

9,199پروژه های مربوط به پل طبيعت

8,00093/3/1193/5/11100100100سازمان زيباسازی23/9/16 نورپردازی پل طبيعت444

1,19995/12/0995100100100منطقه19/12/171525 شهرداری2پياده روسازی با بتن دكوراتيو جاده ساحلی باند غربی روبروی پل طبيعت در منطقه 445

4,327پروژه های مربوط به شهيد هاشمی

1201395/05/2695100100100منطقه12/154217بستن بريدگی های اتوبان شهيد هاشمی توسط منطقه دو شهرداری446

1,04893/7/993/9/9100100منطقه19/12/94623 شهرداری2اصالح هندسی واحداث دور برگردان بلوار هاشمی در منطقه 447

1,19394/8/394/12/2910010075منطقه19/12/128131 شهرداری2اصالح هندسی اتوبان شهيد هاشمی حد فاصل ميدان پليس تا اتوبان قدس در منطقه 448

1,96693/6/2993/8/29100100منطقه19/12/93549 شهرداری2اصالح هندسی واحداث دور برگردان پروانه ای بلوار هاشمی در منطقه 449

740پروژه های به بازار كاال

37091/2/1093/12/29100100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/17 شهرداری2مطالعات وطراحی سايت وسويل بازار مبل شهر اهواز در منطقه 450

37091/3/193/12/29100100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50 شهرداری2مطالعات وطراحی سايت وسويل بازار كاالی خانه شهر اهواز در منطقه 451

53,711پروژه های مشترك

452
كاشت نهال ) شهرداری2وسطح منطقه  (امانيه، كيانپارس، كيان آباد )نهالكاری در رمينهای خالی

((2منطقه)در منطقه كيانشهر 
69690/10/1490/11/14100100100منطقه2/19/34463

453
جهت پاركهای گلچهره، فدك، طوبی، شفق،  (صندلی پاركی)خريد سطل زباله و مبلمان شهری 

 شهرداری2فردوسی، رضا، شيپوری، پيوند و ايثار در منطقه 
7009191100100منطقه

454
 ، 2 و 1 هكتاری ، پارك دولت ، جاده ساحلی ، ميدان چمران ، پارك كوثر 42چمن كاری در پارك 

 شهرداری2ايثار ، هجرت ، افشاری و دغاغله در منطقه 
1,3049393/12/29100100منطقه

455
 هكتاری كيانپارس  در حوزه 42 دغاغله و پارك GRPاجرای تعميرات خط انتقال آب خام 

 شهرداری2خدماتی منطقه 
4909191100100100منطقه2/19/36411

2,0009191100100سازمان عمران شهرداری2/19/6082 شهرداری2بهسازی محل گذر قديمی لوله گاز در كيانپارس و كيان آباد در منطقه 456

457
واقع در  (فردوس،فد، شفق و كوثر)عمليات بتن ريزی محوطه بازی كودكان در پاركهای محله ای 

شهرداری منطقه دو اهواز
69591/11/891/12/8100100100منطقه2/19/33460
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 شهرداری اهواز  
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458
 هكتاری كيانپارس در منطقه دو 42 دغاغله و پارك GRPاجرای تعميرات خط انتقال آب خام 

شهرداری
47993/3/1393/4/12100100100منطقه19/12/83867

2,50092/5/992100100سازمان زيباسازی1/100/7209 شهرداری2خريد و نصب وسايل بازی، پاركی و ورزشی جهت پاركهای محله ای در منطقه 459

68992/3/992/4/9100100100منطقه12/50257 شهرداری2 عددنيمكت پاركی در پارك های محله ای ر منطقه 130خريد 460

30092/10/392100100منطقه19/12/70973 شهرداری2فاطمی در منطقه - اصالح هندسی تقاطع فلسطين 461

462
 2پل های علی بن مهزيار وشهيد صياد شيرازی در منطقه (نصب فانوسهای باتومی )نورپردازی 

شهرداری
2,70093/7/293/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/2/14/2

5,56093/9/194/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/16/23/12/9/17/2 شهرداری2نصب فانوس های باتومی پل شهيد صياد شيرازی ، پل پيچ استاديوم و سوم در منطقه 463

87994/5/1194/12/2910010085منطقه19/12/120691 شهرداری2امانيه در منطقه - خريد و اجرای خط كشی عابر پياده پرسپكتيو بلوار چمران 464

2,98093/11/694/1/6100100100منطقه19/12/103815(بلوار شهيد ستاری مقابل شهرك زردشت) شهرداری2احداث پل عابر پياده در منطقه 465

1,16894/7/894/12/29100100100منطقه19/12/126145 شهرداری2خريد و نصب نرده در زير پلهای عابر پياده زردشت و پدافند در منطقه 466

1,18894/6/2394/12/29100100100منطقه19/12/124654 شهرداری2خريد تجهيزات روشنايی پارك محله ای فدك ، رضا و فردوس در منطقه 467

35094/4/294/12/29100100منطقه12/117147 شهرداری2رنگ آميزی و تعمير ايستگاههای اتوبوس كيانپارس و كيان آباد و امانيه در منطقه 468

1,07094/6/2494/12/29100100منطقه19/12/124747 شهرداری2بلوار ساحلی در منطقه - كيان آباد - خريد رنگ محوری كيان پارس 469

470
تكميل صورتجلسه ايمن سازی و رفع ايرادات مبلمان و تجهيزات شهری ، پاركی ، بازی ، 

 شهرداری2تندرستی پاركهای كوی شهيد مدنی و نياكی در منطقه 
45794/12/2496/12/29100100سازمان زیباسازي109/15/17/2/22

1,18994/6/994/12/29100100100منطقه19/12/123346 شهرداری2كوی سيد خلف در منطقه - كيان آباد -  ايستگاه اتوبوس مكانيزه زردشت 3خريد 471

472
انجام رنگ آميزی و نقاشی ديوارهای فرسوده كيانپارس ، كيان شهر ، كيان آباد ، امانيه و 

 شهرداری2بلوارهای ساحلی در منطقه 
2,80093/7/893/12/29100100سازمان زيباسازی17/15/2/45/1

69393/4/1893/5/18100100100منطقه19/12/87425 شهرداری2كيانپارس وكيان آباد در منطقه - اجرای خط كشی عابرپياده در امانيه 473

474
تهيه و نصب المانهای حجمی پلكسی به منظور نصب در بلوارهای چمران و سپاه و ميادين ساعت 

مولوی ، فلسطين ، ساعت و فلكه سوم كيانپارس در اعياد و مناسبتهای ملی و مذهبی در منطقه 

 شهرداری2

1,20095/2/894/12/29100100100منطقه19/12/144826

97694/8/694/12/29100100100منطقه12/128492 شهرداری2اجرای عمليات همسان سازی درب منهولها كيانپارس و كيانشهر در منطقه 475

3,47094/4/2494/12/29100100منطقه19/12/119287 شهرداری2خريد المانهای نورانی فلكه سوم كيانپارس و ميدان فلسطين در منطقه 476

477
 هكتاری در 42خريد نيمكت و ميز پينگ پنگ جهت نصب در پاركهای بلوار ساحلی غربی و 

 شهرداری2منطقه 
7001394/11/1395100100100منطقه19/12/137216
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478
عمليات احيا ، بازسازی و هوشمند سازی حوضچه های پاركهای محله ای فدك ، رضا ، فردوس و 

 شهرداری2گلچهره در منطقه 
3,5001394/11/0694/12/29100100100منطقه19/12/136350

479
خريد لوله پلی اتيلن جهت تعمير و نگهداری شبكه آب خام واقع در پل كابلی تا ميدان هجرت ، 

 كيانپارس ، آيلند صياد شيرازی و مهر شهر ، مسير پل لشكر ، مسير دغاغله به پدافند 17خيابان 
8001394/12/2695100100100منطقه12/142059

480
 2در منطقه  ( هكتاری 42خيابان های اصلی كيانپارس ، امانيه و  )نور پردازی فضاهای عمومی 

شهرداری
2,76793/12/2594/1/25100100100منطقه19/12/108964

1,12094/8/2394/12/29100100100منطقه12/130039 شهرداری2كيانپارس و امانيه در منطقه  (دفع آبهای سطحی  )اجرای عمليات لوله گذاری معابر 481

70092/07/1592/09/15100100100منطقه19/12/64628 شهرداری2پياده رو سازی حد فاصل پل سفيد تا روبروی سازمان انتقال خون در منطقه 482

40093/11/2094/12/29100100سازمان بهسازی و نوسازی115/13/9/31/13 شهرداری2مطالعات وطراحی پل عابر پياده بلوار شهيد مدرس در منطقه 483

51996/12/2697/1/26100100منطقه19/12/96/27714 شهرداری2بلوار مدرس در منطقه -اجرای راستگرد انتهای خيابان خرداد484

485
بلوار -بلوار هاشمی-بلوار مدرس-خريد رنگ جهت اجرای رنگ آميزی جداول بلوار ساحلی

 شهرداری2بلوار سپاه توسط منطقه -چمران
90896/12/2797100100منطقه19/12/96/27868

486
خريد رنگ و اجرای رنگ آميزی جداول بلوار هاشمی،بلوار اروند،بلوار امام رضا،خيابان 

پهلوان،امانيه،خيابان فلسطين،مدنی،موسی صدر،فاطمی،مدرس،تخت سليمان در حوزه خدماتی 

 شهرداری2منطقه 

1,26597/4/3197100100منطقه19/12/97/6884

487
خريد رنگ سرد و اجرای خط كشی محوری در بلوارهای چمران،شهيد هاشمی،مدرس،جاده 

 شهرداری2ساحلی در منطقه 
1,00396/12/2197/3/21100100منطقه19/12/96/27041

37497/2/897/2/18100100منطقه19/12/97/2030 شهرداری2در منطقه  (پل هفتم)رنگ آميزی نرده های پل علی ابن مهزيار اهواز 488

489
مطالعه و طراحی احداث خط انتقال آب خام از ايستگاه دغاغله تا ميدان پليس راه قديم در 

 شهرداری2منطقه 
2,02296/09/2097/12/291000سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/17/9/9/2

490
 2 در منطقه 13فونداسيون تابلوهای راهنمای مسير ميدان پليس راه قديم،فلكه سوم و خيابان 

شهرداری
56197/6/14971000سازمان عمران شهری14/140418

571969710060سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/17/12/15/9/4/1 شهرداری2مطالعه و طراحی ساحلی غرب كارون حد فاصل پل سياه تا پل هفتم در منطقه 491

صورت وضعيت قطعي ارائه گرديد1,18097/12/2698/1/2610010080منطقه19/12/97/30546 شهرداری2تعمير و بازسازی سرويس های بهداشتی پارك ساحلی و جزيره در منطقه 492

557,040پروژه های سطح منطقه

56390/8/490/8/19100100100منطقه2/19/26048 شهرداری2خريد  تجهيزات ترافيكی توسط منطقه 493

69690/6/2390/12/24100100منطقه2/19/20705 شهرداری2همسان سازی درب منهول ها، واقع در حوزه خدماتی منطقه 494

68390/2/2690/5/10100100منطقه22/19/20506، واقع در منطقه(لكه گيری و نوارهای حفاری)ترميم سطوح آسفالتی 495

69590/8/590/10/5100100منطقه2/19/26325 شهرداری2ترميم پياده روها در سطح منطقه 496
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69590/8/1190/12/9100100100منطقه2/19/27014 شهرداری2ترميم جداول فرسوده در سطح منطقه 497

498
 2تهيه و حمل لوله آزبست سيمانی جهت دفع آبهای سطحی ،واقع در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
6959090100100منطقه

499
 2اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتيلن جهت دفع آبهای سطحی ،واقع در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
69590/8/2990/10/29100100100منطقه2/19/28991

69990/8/2990/12/17100100100منطقه2/19/28933 شهرداری2قع در حوزه خدماتی منطقه 1احداث دو باب سرويس بهداشتی ، و500

501
 به مدت 2تسطيح و كودپاشی ،تهيه ، حمل و كاشت چمن و نگهداری واقع در منطقه 

( شهرداری 2چمن كاری  در سطح منطقه )دوماهه
69890/8/2190/10/21100100100منطقه2/19/28075

69890/10/590/12/5100100100منطقه2/19/33180 شهرداری2خاكريزی خاك نباتی واقع در حوزه خدماتی منطقه 502

503
واقع در حوزه خدماتی منطقه (لكه گيری و نوارهای حفاری)اجرای عمليات ترميم سطوح آسفالتی

 شهرداری2
69790/2/2790/3/27100100100منطقه2/19/6090

67690/8/2990/10/29100100100منطقه2/19/28934 اهواز2جهت شهرداری منطقه  (گل كاغذی، ختمی چينی و شاه پسند)خريد نهال دو ساله 504

70090/9/390/11/3100100100منطقه2/19/29692 اهواز2جهت شهرداری منطقه  (تيويتيا، تكوما و خرزره)خريد نهال دو ساله 505

60790/9/590/9/25100100منطقه2/19/29819 اهواز2خريد بايگانی ريلی و خريد باكس فلزی جهت شهرداری منطقه 506

507
بتن ريزی فنداسيون وسايل بازی كودكان و فنداسيون ست ورزشی در پارك های محله 

 شهرداری2ای،رضا،كوثر، گلچهره، مهر، شفق و طوبی واقع در حوزه خدماتی منطقه 
54990/11/1291/1/12100100100منطقه2/19/38033

68490/10/2990100100100منطقه2/19/36413 شهرداری اهواز2خريد منقل پاركی جهت پارك های سطح منطقه 508

65890/12/2591/1/25100100100منطقه2/19/44940 شهرداری2بهسازی جنب پل معلق و احداث آبنمای سرريز در حوزه خدماتی منطقه 509

49990/2/2890/5/26100100100منطقه21900/1098لكه گيری آسفالت معابر بصورت پراكنده در منطقه 510

49990/3/290/6/2100100100منطقه21900/1126ترميم پياده روهای فرسوده بصورت پراكنده منطقه 511

49890/3/1790/6/15100100100منطقه21900/1190جدولگذاری بصورت پراكنده در منطقه 512

42091/5/191/7/1100100100منطقه19/12/9735 شهرداری2خريد و نصب سرعتگير توسط منطقه 513

2109191100100منطقه شهرداری2خريد گل ميخ پالستيكی توسط منطقه 514

67991/7/2091/9/20100100100منطقه19/12/18980 شهرداری2خريد تابلو حاشيه نما توسط منطقه 515

64491/7/2291/9/2210010098منطقه19/12/19558 شهرداری2خريد چشم گربه ای سوالر دو طرفه توسط منطقه 516
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10,0009191100100منطقه1900/37310روكش آسفالت517

68091/11/1191/12/11100100100منطقه19/12/33737شهرداری2 ايستگاه  اتوبوس مكانيزه در سطح منطقه2احداث 518

69591/12/2891/1/28100100100منطقه2/19/41689شهرداری2 ايستگاه  اتوبوس عادی در سطح منطقه17احداث 519

69591/12/2492/1/24100100100منطقه2/19/41029   شهرداری2 خط كشی عابر پياده بصورت پرسكتيو يا سرعتگير مجازی توسط منطقه 520

6009191100100100منطقه19/12/5253   شهرداری2توسط منطقه  (سفيد) خط كشی عابر پياده 521

69591/12/2492/1/24100100100منطقه2/19/41050 شهرداری2توسط منطقه  (سفيد- قرمز)اجرای خط كشی عابر پياده 522

8,0099191100100سازمان پارکها و فضای سبز2خريد نهال، بذر و كود توسط منطقه 523

4209191100100100منطقه19/12/7641 شهرداری2خريد سرعتگير پالستيكی توسط منطقه 524

49991/12/1392/1/13100100100منطقه19/12/39149 شهرداری2اجرای گاردريل توسط منطقه525

1,2509191100100منطقه2 منطقه 137تهيه مصالح مورد نياز، كرايه ماشين آالت و اجرای عمليات عمرانی خدمات سامانه 526

55891/11/3091/12/30100100100منطقه29/12/36099 شهرداری2   توسط منطقه VMSاجرای  تابلوهای 527

1509191100100منطقه2اجرای جايگاه گاری فان در منطقه 528

69491/4/591/5/510010098منطقه19/12/6425 شهرداری2   توسط منطقه LEDخريد تابلو529

70091/2/2791/3/27100100100منطقه2/19/6591 شهرداری2رنگ آميزی جداول سطح منطقه 530

70091/2/2891/3/28100100100منطقه2/19/6826 شهرداری2رنگ آميزی جداول مبادی ورودی  منطقه 531

27391/1/3091/3/30100100100منطقه2/19/2657 شهرداری2احداث گذرگاه عابر پياده توسط منطقه 532

533
جدولگذاری مسير ورودی و خروجی استاديوم جديدالحداث سمت ميادين تره بار، واقع در حوزه 

 شهرداری2خدماتی منطقه 
68991/2/2591/3/24100100منطقه2/19/6222

30291/2/1291/3/12100100منطقه2/19/3998 شهرداری2تهيه لوله های فلزی جداكننده مسير واقع در منطقه 534

69791/3/2491/4/24100100100منطقه19/12/4882 شهرداری2اجرای خط كشی محوری توسط منطقه 535

25291/4/1391/6/13100100منطقه19/12/7641 شهرداری2 دهنه سرعتگير توسط منطقه 3خريد  و نصب 536

68992/1/2992/4/29100100منطقه22/19/43885عمليات اليروبی مسيرهای فاضالب منطقه537
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60991/9/1191/10/26100100100منطقه2/19/25514 شهرداری2اجرای عمليات لوله گذاری دفع آبهای سطحی در سطح  منطقه 538

2509191100100منطقه2عمليات اليروبی مسيرهای فاضالب منطقه539

350919110010065منطقه2/19/2657 شهرداری2احداث گذرگاه عابر پياده توسط منطقه  540

541
 2ساماندهی و بهسازی محوطه اطراف محل استقرار كاروان راهيان نور، در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
42691/11/991/12/9100100100منطقه2/19/33468

39992/2/2592/4/10100100100منطقه19/12/47940 شهرداری2نرده گذاری زير پل های عابر پياده توسط منطقه 542

3009191100100100منطقه19/12/18980شهرداری2خريد و نصب  گل ميخ پلی كربنات دو طرفه توسط منطقه 543

1,20291/11/1991/12/19100100منطقه1900/5760 شهرداری2خريد مبلمان شهری جهت  پاركهای سطح منطقه 544

69391/7/1291/8/27100100100منطقه19/12/18188 شهرداری2احداث دوربرگردان مقابل ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط منطقه 545

69791/5/1791/7/17100100100منطقه19/12/11702اجرای خط كشی محوری در سطح معابر منطقه دو شهرداری546

39691/5/1591/7/15100100100منطقه19/12/10825در سطح منطقه دو شهرداری اهواز(پريمارك )اجرای نقوش برجسته ترافيكی 547

60091/9/1491/10/14100100100منطقه19/12/25888 شهرداری2رنگ آميزی جداول  توسط منطقه 548

7009090100100منطقه شهرداری2خريد قير و آسفالت مصرفی جهت اكيپ های لكه گير، واقع در حوزه خدماتی منطقه 549

5209191100100100منطقه2/19/41689 شهرداری2 ايستگاه معمولی اتوبوس در منطقه 15احداث 550

874919110010035منطقه19/12/27526 شهرداری2 ايستگاه مكانيزه اتوبوس در منطقه 4احداث 551

1,8289191100100سازمان پارکها و فضای سبز1/8421 شهرداری2در منطقه  (پاركهای محله ای)اجرای پروژه های توسعه فضای سبز 552

7509292100100منطقه2خريد و تعمير پمپ های سيار ، ايستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنما در منطقه553

69692/1/2292/4/22100100100منطقه2/19/43291 شهرداری2محوطه سازی ورودی سازمان قضايی نيروهای مسلح، واقع حوزه خدماتی منطقه 554

10,00089/9/1791/4/26100100منطقه21900/3617اجرای عمليات بهسازی آسفالت خيابانها و معابر  منطقه 555

100100سازمان عمران شهری  شهرداری2بهسازی و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 556

100100سازمان عمران شهری شهرداری2آسفالت معابر زيرسازی شده در منطقه 557

4,82992/11/1393/12/29100100100سازمان عمران شهری101/17/2/1/2 شهرداری2زيرسازی،تا حد اليه اساس معابر فرعی و اصلی منطقه 558

92/2/3193/12/29 101/13/17/2/923,000
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 شهرداری اهواز  
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48,4159393/12/29100100سازما ن عمران شهری101/17/2/9 شهرداری2عمليات اجرای آسفالت معابر زيرسازی شده وبهسازی آسفالت معابر در منطقه559

50191/3/2491/4/24100100100منطقه19/12/4880 شهرداری2اجرای خط كشی عابر پياده  و خط كشی محوری در منطقه 560

70091/2/3191/3/19100100100منطقه2/19/6956 شهرداری2عمليات هرس درختان واقع در خيابان های فرعی سطح منطقه 561

7009191100100100منطقه12/19/41664 شهرداری2رنگ آميزی و ترميم ديوارهای سطح منطقه 562

3,57291/11/492/2/4100100منطقه1900/5651 شهرداری2خريد وسايل بازی جهت  پاركهای سطح منطقه 563

70091/12/992/1/9100100100منطقه19/12/38268تخريب جداول فرسوده و جدولگذاری واقع در سطح شهرداری منطقه دو اهواز564

69591/10/2891/11/28100100100منطقه19/12/31838احداث ايستگاه اتوبوس ساده مطابق مشخصات پيوست واقع در شهرداری منطقه دو اهواز565

2,00091/12/1491100100منطقه1/100/4941 شهرداری2رنگ آميزی جداول توسط منطقه 566

69992/1/2792/2/27100100100منطقه2/19/43881شهرداری2لكه گيری آسفالت در سطح  منطقه567

1,11792/11/1392100100100سازمان عمران شهری1/100/9657 شهرداری2تكميل بهسازی محل گذر قديمی لوله گاز در منطقه 568

69992/7/2992/09/29100100100منطقه19/12/65909 شهرداری2 ميليمتر جنب پل سياه در منطقه 800اجرای لوله گذاری با لوله بتنی 569

69992/2/2392/5/23100100100منطقه19/12/47450شهرداری2ترميم نوار حفاری در سطح  منطقه570

69892/2/2392/3/23100100100منطقه19/12/47448 شهرداری2روكش آسفات دستی محوطه بازی مدارس در حوزه خدماتی  منطقه571

4209292100100منطقه12/46170 شهرداری2خريد پايه های تابلوهای راهنمای مسير منطقه 572

7009292100100منطقه12/46172 شهرداری2خريد چراغ چشمک زن توسط منطقه 573

7009292100100منطقه شهرداری2خريد تجهيزات ترافيكی توسط منطقه 574

6979292100100منطقه شهرداری2خريد تابلوهای راهنمايی مسير توسط منطقه 575

1,5009292100100منطقه1200/17645 شهرداری2خريد و نصب تجهيزات ترافيكی در منطقه 576

577
بصورت  (سفيد)خط كشی عابر پياده ) شهرداری2اجرای خط كشی عابر پياده سفيد در منطقه 

( ميكرون جهت شهرداری منطقه دو2000 متر با ضخامت 0/5 متر بعرض 5بلوك 
60092/4/1592/6/13100100100منطقه19/12/54111

3,26792/2/3192100100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6377خريد نهال578
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1,78592/2/3192100100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6377خريد بذر579

1,61492/2/3192100100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6377خريد كود580

6009292100100منطقهخريد گل581

69592/07/2992/10/29100100100منطقه19/12/65908 شهرداری2 در منطقه 2عمليات ترميم جداول فرسوده در سطح ناحيه 582

69992/07/1592/11/15100100100منطقه19/12/64626 شهرداری2 در منطقه 2عمليات مرمت نوارهای حفاری در سطح ناحيه 583

70092/07/2392/08/08100100منطقه19/12/65527 شهرداری2اجرای خط كشی محوری در منطقه 584

6889292100100منطقه12/19/43885همسان سازی درب منهولها درمنطقه  شهرداری585

7009292100100منطقه19/12/65908 شهرداری2 در منطقه 2عمليات ترميم جداول فرسوده در سطح ناحيه 586

1,28394/12/1295100100سازمان پارکها و فضای سبز4101/3491 از اب رودخانه كارون جهت مصارف فضای سبز2تامين آب مورد نياز شهرداری منطقه 587

588
تهيه آسفالت به عهده )لكه گيری اسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه دو شهرداری 

("كارفرما
7009292100100منطقه

7009292100100منطقه("تهيه آسفالت به عهده كارفرما)ترميم نوارحفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه دو شهرداری 589

7009292100100منطقهتخريب و جدول گذاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه دو شهرداری590

7009292100100منطقهخريد آسفالت جهت لكه گير مصوبات ستاد نوروزی در منطقه دو شهرداری591

7009292100100منطقهخريد آسفالت جهت ترميم نوار حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه دو شهرداری592

69992/9/592100100منطقه19/12/68955 شهرداری2 در منطقه 2ترميم سطوح آسفالتی در سطح معابر ناحيه 593

21093/2/1393/3/27100100100منطقه19/12/80759نرده گذاری زير پل های عابر پياده در منطقه دو شهرداری594

5009292100100منطقهخريد تجهيزات ترافيكی در منطقه دو شهرداری595

7009191100100منطقه شهرداری2شستشوی المان ها و عالئم ترافيكی توسط منطقه 596

69592/6/1792/7/16100100منطقه19/12/61650 شهرداری2 در منطقه 3پياده روسازی محدوده ناحيه 597

1,1009191100100100سازمان نوسازی و بهسازی2/26369 شهرداری2پياده روسازی و ترميم پياده روهای فرسوده در منطقه 598

599
شستشوی المانها و عالئم ترافيكی و نقوش بصورت ماهيانه به مدت يكسال در سطح شهرداری 

منطقه دو
69692/3/2593/3/25100100100منطقه19/12/51085
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68792/06/0692/07/06100100100منطقه19/12/60515 شهرداری2خريد و نصب ايستگاه های  اتوبوس در منطقه 600

66792/06/1692/08/16100100100منطقه19/12/61457 شهرداری2اصالح هندسی آيلندهای ميانی بلوارهای سطح منطقه 601

70091/10/0592/11/08100100منطقه12/33513خريد نخل مثمر602

69992/0892/10100100100منطقه19/12/65909 شهرداری2 ميليمتر جنب پل سياه در منطقه 800اجرای لوله گذاری با لوله بتنی 603

7009292100100منطقهاجرای خط كشی عابر پياده در منطقه دو شهرداری604

605
  rgb-dmxجمع آوری تجهيزات فرسوده نور پردازی سيلو وانجام نور پردازی مجدد بصورت 

درمنطقه دو شهرداری
2,0009292100100منطقه

70092/3/2092/5/18100100100منطقه19/12/49581 شهرداری2اجرای خط كشی عابر پياده سفيد در منطقه 606

69592/2/2592/3/25100100100منطقه19/12/47944 شهرداری2احداث گاردريل توسط منطقه607

70092/1/2092/2/9100100100منطقه2/19/42896 شهرداری2عمليات هرس درختان واقع در خيابان های فرعی سطح منطقه 608

58391/9/991/10/9100100100منطقه19/12/25207 شهرداری2خريد تابلوهای انتظامی و اخباری توسط منطقه 609

69794/1/2594/2/31100100100منطقه19/12/110540 شهرداری2اجرای خط كشی عابر پياده توسط منطقه 610

1,50093/8/2693/12/26100100100منطقه19/12/97960 شهرداری2نصب ، نگهداری تجهيزات ترافيكی توسط منطقه 611

8,39693/12/2793/12/29100100سازمان پارکها و فضاي سبز14/2/24/2 شهرداری2در منطقه  (كاشت گلهای گلدانی  )توسعه فضای سبز612

5,00093/12/2393/12/29100100سازمان پارکها و فضاي سبز214/2/24/2طرحهای حجمی فضای سبز در م 613

70092/2/2392/4/23100100100منطقه19/12/47446شهرداری2جدولگذاری پراكنده در سطح  منطقه614

615

 2پاكسازی و شستشوی تابلوهای اخباری، انتظامی و راهنمايی توسط منطقه 

شستشوی المانها و عالئم ترافيكی و نقوش بصورت ماهيانه به مدت يكسال در سطح )شهرداری

(شهرداری منطقه دو

69692/3/2593/3/25100100منطقه19/12/51085

2,50093/1/1693/3/1410010095منطقه1900/7935رنگ آميزی جداول  در منطقه دو شهرداری616

70093/6/293100100منطقه91013 شهرداری2 در منطقه 137خريد مصالح و اجرای عمليات عمرانی سامانه 617

28893/4/393/5/3100100100منطقه12/86050 شهرداری2خريد واجرای المان يا صاحب الزمان در منطقه 618

79793/12/1794/2/5100100100منطقه19/12/107415 شهرداری2خريد رنگ دوجزئی در منطقه 619
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87293/12/1794/2/5100100100منطقه19/12/107414 شهرداری2خريد رنگ سرد ترافيكی جهت اجرای خط كشی محوری در منطقه 620

1,400100100منطقه شهرداری2ترميم نوارهای حفاری در منطقه 621

1,22094/1/2494/3/3110010098منطقه19/12/110458 شهرداری2 در منطقه 4 و 3رنگ آميزی جداول در نواحی 622

1,11194/1/2294/3/31100100100منطقه19/12/110221 شهرداری2 در منطقه 2 و 1رنگ آميزی جداول در نواحی 623

5829191100100100منطقه12/41198 شهرداری2 متر مربع در منطقه 17خريد نشيمن گاه بهاری پاركی بزرگ ليزری به مساحت 624

17893/8/693/10/6100100100منطقه19/12/96569 شهرداری2تهيه و ساخت تابلوهای راهنمای مسير در منطقه 625

69993/8/593/10/5100100100منطقه19/12/96548 شهرداری2لكه گيری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 626

69593/7/993/10/7100100100منطقه19/12/94296 شهرداری2تخريب وجدول گذاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 627

48893/6/3093/8/1310010095منطقه19/12/93543 شهرداری2اجرای خط كشی عابر پياده در منطقه 628

1,50095/3/2295/4/2210010080منطقه19/12/148475 شهرداری2نصب وتعمير ونگهداری تجهيزات ترافيكی در منطقه 629

61893/7/3093/8/4100100منطقه19/12/95953نصب تابلو وتجهيزات ترافيكی توسط منطقه دو630

2,44993/9/593/12/5100100100منطقه19/12/98879 شهرداری2 در منطقه 4 و 3و 1ترميم پياده روهای فرسوده در سطح نواحی 631

69793/4/1893/6/18100100100منطقه19/12/87424 شهرداری2نصب و تامين گارديل در منطقه 632

67993/8/694/12/29100100100منطقه19/12/96566 شهرداری2در منطقه  (امانيه)2ترميم پياده روهای فرسوده در سطح ناحيه 633

70093/8/693/11/6100100100منطقه19/12/96575 شهرداری2خريد نرده فرفوژه در منطقه 634

3,62893/6/2293/12/2910010080سازمان پارکها و فضای سبز14/2/24/2 شهرداری2خريد يک مجموعه كوه يخی در منطقه 635

40093/5/693/7/30100100منطقه12/88908 شهرداری2 عدد آالچيق جهت نصب در پارك های منطقه4هزينه خريد 636

67093/12/1294/2/1100100100منطقه19/12/107417 شهرداری2بازسازی پل عابر پياده در منطقه 637

54393/6/3093/7/30100100100منطقه12/93580 شهرداری2خريد رنگ سرد توسط منطقه 638

1,00091/5/1693/12/2910010080سازمان عمران شهری2101/13/17/2/9تكميل ترميم سطوح آسفالتی و ترميم نوارهای حفاری در منطقه 639

79293/11/2094/12/29100100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/10 شهرداری2احداث ديوارسر درب واتاق نگهبانی در حوزه خدماتی منطقه 640
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86293/8/393/12/29100100سازمان زيباسازی23/9/16 شهرداری2اجرای فونداسيون وپايه تنديس المان دفاع مقدس در منطقه 641

169393/12/29100100سازمان زیباسازي23/9/16 شهرداری2هزينه تامين روشنايی تنديس های شهدا بقايی وهاشمی در منطقه 642

69894/2/694/5/6100100100منطقه19/12/111560 شهرداری2احداث جايگاه گاری فان در منطقه 643

1,55993/11/2094/2/2010010080منطقه19/12/105102 شهرداری2 درمنطقه 4و3-1ترميم جداول فرسوده در سطح نواحی 644

2,45093/9/994/9/9100100100منطقه19/12/98879 شهرداری2درمنطقه 4و3-1ترميم پياده روهای فرسوده درسطح نواحی645

1,77893/9/2693/12/2610010090منطقه19/12/100448 شهرداری2در منطقه 4و3-1ترميم نوارهای حفاری طولی در سطح نواحی 646

70093/12/1394/3/12100100100منطقه19/12/107416 شهرداری2لكه گيری سطوح آسفالتی در سطح منطقه 647

70094/3/1093100100100منطقه19/12/114850 شهرداری2توسعه فضای سبز مه پاش پاركی در پاركهای منطقه 648

70093/12/1394/3/12100100100منطقه19/12/107418 شهرداری2ترميم نوارهای حفاری در منطقه 649

650
 مدرسه در قالب طرح استقبال از مهر در منطقه 30انجام نقاشی ديواری و رنگ آميزی ديوارهای 

 شهرداری2
2,00094/6/794/12/29100100سازمان زيباسازی109/15/17/2/21

89994/6/794/12/2910010050سازمان زیباسازي109/15/17/2/21/2 شهرداری2رنگ آميزی ديوارهای فرسوده در منطقه 651

50094/6/794/12/2910010040سازمان زیباسازي109/15/17/2/21/2 شهرداری2در منطقه  (نقاشی ديواری  )بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده 652

4,50094/12/2294/12/29100100100سازمان پارکها و فضاي سبز 112/14/17/15/2/14/3 شهرداری2خريد نهال در منطقه 653

2,50094/12/2294/12/29100100100سازمان پارکها و فضاي سبز 112/14/17/15/2/14/3 شهرداری2خريد بذر گلهای گلدانی و نشاء در منطقه 654

655
 2 در منطقه 95خريد نهال چند ساله ، درختچه های گل دار و گياهان پوششی جهت ايام نوروز 

شهرداری
1,00094/12/2294/12/29100100100سازمان پارکها و فضاي سبز 112/14/17/15/2/14/3

1,00094/12/2294/12/29100100100سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/17/15/2/14/3 شهرداری2 در منطقه 95خريد گل جهت ايجاد فرش گل نوروز 656

1549494/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز2112/14/9/20در منطقه  (GRP)مطالعه و طراحی بهسازی خط  657

10794/12/2594/12/2910010050سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/4/1 شهرداری2مطالعه و طراحی  بهسازی ايستگا ههای آب خام در منطقه 658

1,86093/9/2693/12/2610010060منطقه19/12/100446 شهرداری2در منطقه 4و3-1ترميم سطوح آسفالتی در سطح نواحی 659

67093/2/1393/4/12100100100منطقه19/12/80697 شهرداری2خط كشی عابر پياده پرسپكتيو در منطقه 660
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1,15694/7/1994/12/2910010098منطقه12/1270180 شهرداری2خريد جدول رنگی در منطقه 661

43293/10/1593/12/1510010080منطقه19/12/102017 شهرداری2تعمير پل های عابر پياده در منطقه 662

68093/2/293/3/2100100100منطقه19/12/80291 شهرداری2اجرای خط كشی عابر پياده درمنطقه 663

61293/6/3093/7/30100100100منطقه12/93577 شهرداری2تهيه رنگ دو جزئی جهت اجرای خط كشی عابر پياده در منطقه 664

5694/8/189410010090منطقه12/129591 شهرداری2چاپ و نقشه خطوط اتوبوسرانی در منطقه 665

1,20094/9/159510010090منطقه19/12/131817 شهرداری2خريد و نصب ايستگاه اتوبوس مكانيزه در منطقه 666

2,38493/11/2593100100100منطقه19/12/105107 شهرداری2خريد تجهيزات ترافيكی در منطقه 667

1,20094/6/1694/12/2910010090منطقه12/123981 شهرداری2 كم مصرف جهت آذين بندی معابر و ميادين در منطقه ledخريد المپ و ريسه بندی 668

70094/7/694/12/2910010095منطقه19/12/125790 شهرداری2كاشت درختچه های گلدار در منطقه 669

1,19894/4/2994/12/2910010090منطقه19/12/119450 شهرداری2خريد پيچک رونده  آلترنانترا در منطقه 670

1,05094/10/994/12/29100100منطقه19/12/133811 شهرداری2خريد تجهيزات پاركی وسايل بازی پارك گلچهره در منطقه 671

80094/10/194/12/29100100100منطقه19/12/133205 شهرداری2خريد ايستگاه مكانيزه اتوبوس در منطقه 672

1,20094/11/49510010060منطقه19/12/136116 شهرداری2خريد تابلو و تجهيزات ترافيكی در منطقه 673

95094/7/2994/12/2910010095منطقه12/127672 شهرداری2  جهت آذين بندی معابر و ميادين در منطقه smdخريد ريسه و چراغ شيلنگی 674

1,19694/7/2094/12/29100100100منطقه12/127119 شهرداری2خريد رنگ دو جزئی در منطقه 675

64894/7/2894/12/29100100منطقه19/12/127847 شهرداری2اجرای خط كشی عابر پياده در منطقه 676

33094/9/1494/12/29100100100منطقه19/12/131756 شهرداری2خط كشی محوری در منطقه 677

12094/5/2194/12/29100100100منطقه12/121508 شهرداری2خريد تابلوهای راهنمای مسير در منطقه 678

11094/12/995100100100منطقه12/139655 شهرداری2خريد سرعتگير پالستيكی به همراه متعلقات توسط منطقه 679

90094/12/2295100100100منطقه19/12141189 شهرداری2خريد گارديل به همراه متعلقات توسط منطقه 680
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12093/9/1894/12/2910010060منطقه12/99918 شهرداری2تعمير تجهيزات ترافيكی هوشمند نصب شده در منطقه 681

8094/10/2895100100100منطقه12/135568 شهرداری2 در منطقه vmsجابجايی تابلوهای 682

1101394/09/2594/12/29100100منطقه12/132653 شهرداری2اجرای خط كشی محوطه مدارس توسط منطقه 683

1201394/09/0395100100منطقه12/131015 شهرداری2بهسازی و رنگ آميزی پايه های تابلوهای انتظامی در سطح منطقه 684

691394/09/0495100100100منطقه12/131162 شهرداری2تعمير و مرمت ايستگاه اتوبوس مكانيزه توسط منطقه 685

3894/12/2095100100100منطقه14/141073 شهرداری2خريد استوانه و بشكه ايمنی توسط منطقه 686

11094/12/995100100منطقه14/140947 شهرداری2تعمير ايستگاه اتوبوس توسط منطقه 687

12094/12/1695100100منطقه14/140418 شهرداری2نصب فونداسيون تابلوهای راهنمای مسير توسط منطقه 688

10094/9/394/12/29100100100منطقه12/131018 شهرداری2 عدد صندلی جهت ايستگاه اتوبوس توسط منطقه 40خريد 689

331394/12/2094100100100منطقه12/141069 شهرداری2نصب تابلوی اطالعاتی توسط منطقه 690

76394/02/0695100100منطقه19/12/111563 شهرداری2در منطقه  (تهيه و كاشت پيچک رونده ) توسعه فضای سبز 691

6595/4/2895100100منطقه12/156633 شهرداری2خريد ايستگاه معمولی اتوبوس توسط منطقه 692

5595/2/2695100100100منطقه12/146332 شهرداری2خريد صندلی ايستگاه اتوبوس توسط منطقه 693

11595/5/1295100100100منطقه12/152918 شهرداری2تعمير ايستگاههای اتوبوس توسط منطقه 694

11595/5/3095100100100منطقه12/154476خريد سرعتگير بهمراه متعلقات توسط منطقه دو شهرداری695

فاکتوری11595/4/2895100100منطقه شهرداری2 عدد تابلوهای اخطار دوربين كنترل سرعت توسط منطقه 20خريد 696

1,20095/2/1495/3/14100100منطقه19/12/145405 شهرداری2خريد رنگ سرد ترافيكی و تينر توسط منطقه 697

68093/2/693/3/5100100منطقه شهرداری2خط كشی عابر پياده قرمز در منطقه 698

6095/2/2095100100معاونت حمل و نقل و ترافیک12/147791 شهرداری2نصب تابلو و تجهيزات ترافيكی توسط منطقه 699

80095/6/1595100100سازمان زيباسازی109/15/16/2/5/2 شهرداری2رنگ اميزی و ديوار نويسی مدارس در منطقه 700

7009292100100منطقه شهرداری2اجرای خط كشی محوری در منطقه 701
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6709292100100منطقهاجرای خط كشی محوری در منطقه دو شهرداری702

70092/12/1092100100منطقه19/12/76233 شهرداری2هرس درختان در منطقه 703

60892/12/1193/1/1110010080منطقه12/76376خريد رنگ ترافيكی جهت خط كشی محوری در منطقه دو شهرداری704

69992/9/59210010090منطقه19/12/68950 شهرداری2 در منطقه 2ترميم پياده رو های فرسوده در سطح ناحيه 705

1,00092/7/1492100100100سازمان پسماند21/100/7770اليروبی مسيرها خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب در منطقه706

49692/12/1893/1/18100100منطقه12/77016  شهرداری2خريد گلدان و اقالم تزئينی توسط منطقه 707

600959510010095منطقهريسه بندی جهت عيد فطر708

3,43993/11/1994/12/29100100منطقه1900/9375 شهرداری2بهسازی روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 709

70094/6/1794/12/29100100100منطقه19/12/124106 شهرداری2خريد المان قفقوس و اكواريوم در منطقه 710

7,4269393/12/29100100سازملن پارکها و فضای سبز14/2/24/2 شهرداری2خريد بذر،نهال،سم وكود در منطقه 711

2,39994/11/2795100100100منطقه19/12/138692 شهرداری2رنگ آميزی جداول توسط منطقه 712

3,34794/12/995100100منطقه1900/11199 شهرداری2ترميم سطوح آسفالتی و لكه گيری معابر در منطقه 713

1,83694/5/3194/12/29100100100منطقه19/12/122393 شهرداری2بهسازی و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 714

715
 ماهه 6 ) شهرداری 2 در منطقه 137خريد و تهيه مصالح مورد نياز اجرای عمليات عمرانی سامانه 

( 95اول سال 
3,28795/02/1395100100100منطقه19/12/145208

3,0001395/09/1795100100100منطقه19/12/163607شهرداری2خريد ريسه جهت مراسمات و مناسبتها در منطقه 716

717
خريد رنگ و انجام رنگ آميزی به منظور بهسازی و نگهداری المانها، آبنماها و پل های سطح 

منطقه دو شهرداری
1,2009595100100100منطقه

4,59095/12/1895100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/2/22/2 شهرداری2خريد نهال در منطقه 718

5395/4/2695100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20(سازمان پاركها)2تكميل مطالعات بهسازی ايستگاههای منطقه 719

1151395/08/0495100100منطقه12/159906 شهرداری2اجرای خط كشی عابر پياده توسط منطقه 720

1181395/08/1195100100منطقه12/160557 شهرداری2جابجايی پايه های برق جهت نصب پل عابر پياده توسط منطقه 721

56095/12/1895100100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/2/22/2 شهرداری2 در منطقه 96احداث طرح های حجمی نوروز 722
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93/10/6100100100 93/08/6 699منطقه19/12/96550 شهرداری2ترميم نوارهای حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 723

1,82693/10/393/11/310010060منطقه2/19/114850 شهرداری2بهسازی روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 724

14,75994/12/1595100100سازمان عمران شهري101/17/14/2/1/4 شهرداری2بهسازی و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 725

4109494100100منطقه شهرداری2خريد سم در منطقه 726

70093/11/1594/12/2910010090منطقه19/12/103778 شهرداری2عمليات لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در سطح منطقه 727

728
 2لوله گذاری معابر ، همسطح سازی درب منهولها و بازسازی و اصالح سپتيكها در منطقه 

شهرداری
69794/6/2594/12/2910010070منطقه19/12/124918

59093/7/3093/8/30100100منطقه12/96190 شهرداری2 در منطقه 137خريد مصالح و اجرای عمرانی سامانه 729

1,20094/11/2595100100منطقه19/12/138395 شهرداری2اليروبی خطوط فاضالب در منطقه 730

21194/9/3094/12/29100100سازمان زيباسازی109/15/17/2/21/1 شهرداری2 متری در سطح منطقه 50نور پردازی پايه پرچم های 731

1,02094/2/1495100100منطقه9519/12/145420 شهرداری جهت استقبال از نوروز 2خريد مخزن گاری فان پاركهای سطح منطقه 732

1,00094/11/79510010090منطقه19/12/136585 شهرداری2خريد و تعمير پمپ های سيار آبهای سطحی و ايستگاه های پمپاژ در منطقه 733

3,50094/8/2394/12/29100100منطقه19/12/129963 شهرداری2 در منطقه 137تهيه مصالح و كرايه ماشين آالت سامانه 734

 ماهه 5 جهت 137كرايه ماشين آالت خدمات شهری جهت عمليات عمرانی خدمات سامانه 735

 شهرداری2پايانی سال در منطقه 
3,7441394/11/0595100100منطقه19/12/136244

 2 ماهه پايانی سال در منطقه 5جهت 137خريد و تهيه مصالح  عمليات عمرانی خدمات سامانه 736

شهرداری
1,2001394/11/1395100100100منطقه19/12/137217

38495/1/309510010075منطقه19/12/144068 شهرداری2اجرای خط كشی محوری توسط منطقه 737

3,48194/02/0697/12/29100100منطقه19/12/111556 شهرداری2بهسازی و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 738

3,00095/3/1995100100سازمان آتش نشانی114/14/2/13 شهرداری2تجهيز ايستگاهها و برجهای عملياتی تک منظوره در سطح منطقه 739

12095/3/1695100100منطقه12/152431 شهرداری2انجام عمليات نقشه برداری در سطح منطقه 740

359595100100منطقه شهرداری2طراحی ايستگاه تاكسی توسط منطقه 741

3,13295/7/2595/10/2510010045منطقه19/12/158879 شهرداری2 در منطقه 4 و 3 ، 2 ، 1ترميم نوارهای حفاری در سطح نواحی 742

3,582959510010080منطقه2 منطقه 137خريد و حمل مصالح مورد نياز اجرای عمليات عمرانی خدمات سامانه 743

صفحه 82 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد
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 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

48ابالغ ماده 1,20095/12/2195100100منطقه19/12/172774 شهرداری2احداث سقف پلهای عابر پياده توسط منطقه 744

929595100100منطقه شهرداری2خريد رنگ دو جزئی توسط منطقه 745

2,09595/6/2995/7/13100100منطقه19/12/156932 شهرداری2خط كشی عابر پياده و سفيد توسط منطقه 746

747
سرويس و تعميرات ايستگاه های پمپاژ آب خام و پمپهای شناور آبنماها در سطح منطقه دو 

شهرداری
3,5009595100100منطقه

15,0009394/12/2910010097سازما ن عمران شهري101/17/2/1/2 شهرداری2بهسازی و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 748

12094/5/2194/12/29100100منطقه12/121510 شهرداری2اجرای خط كشی عابر پياده و نقوش در منطقه 749

1,73793/12/2494/3/2310010080منطقه19/12/108897شهرداری2زيرسازی مسير اصلی  ورودی بنكداران  در منطقه 750

42296/6/696/8/6100100منطقه19/12/96/9765 شهرداری2 در منطقه 96 ماهه اول سال 6خريد و نصب پرچم 751

12096/6/1996/12/29100100100منطقه12/96/10676 شهرداری2تعمير پايه های پرچم توسط منطقه 752

1,86795/07/149610010065منطقه19/12/158204 شهرداری2 در منطقه 4 و 3 ، 2 ، 1ترميم جداول فرسوده در سطح نواحی 753

11495/12/2196/12/2910010095منطقه12/172835 شهرداری2اجرای سرعتگاه توسط منطقه 754

12095/12/2696/12/29100100100منطقه12/173838 شهرداری2احداث سرعتگير توسط منطقه 755

استعالمي1209696100100منطقه12/9616925 شهرداری2اجرای خط كشی عابر پياده در منطقه 756

استعالمي12096/07/2296100100منطقه12/96/13488 شهرداری2خريد رنگ دو جزئی توسط منطقه 757

استعالمي12096/07/22100100منطقه12/96/13488 شهرداری2خريد رنگ دو جزئی توسط منطقه 758

1,20095/6/2895/8/2810010070منطقه19/12/156807 شهرداری3بهسازی و تجهيز واحدهای معاونت فنی و عمرانی ساختمان شماره 759

(جاه ساحلي  )انجام شد 3,43393/12/2896/12/29100100سازمان زيباسازی109/15/14/9/7/1 شهرداری2خريد مجموعه تنديس اسب و اجرای پايه تنديس در محدوده منطقه 760

%25در حال اجرای 1,25096/5/2896/6/17100100منطقه19/12/96/8941 شهرداری2خريد تابلو و تجهيزات ترافيكی توسط منطقه 761

1,47196/2/1196/12/29100100100منطقه19/12/96/532 شهرداری2خريد رنگ و اجرای خط كشی محوری توسط منطقه 762

فاکتوری6549696100100100منطقه1200/57295 شهرداری2 شش اينچ جهت دفع آبهای سطحی در منطقه SPخريد پمپ 763

7209696100100منطقه شهرداری2اجرای نقاشی ديواری توسط منطقه 764
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1,92596/08/0796/12/29100100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/13/2/28 شهرداری2اجرای رنگ آميزی جداول در سطح منطقه 765

12096/06/1996/12/29100100منطقه12/96/10676 شهرداری2تعمير پايه های پرچم توسط منطقه 766

فاکتوری3659696100100منطقه شهرداری2تعميرات پمپ های آب خام در سطح منطقه 767

34896/07/2996/12/29100100منطقه12/96/14078 شهرداری2خريد بذر گل های فصلی پاييزه و زمستانه در منطقه 768

فاکتوری989696100100منطقه1200/54394 شهرداری2خريد قوطی در منطقه 769

7219696100100منطقه112/14/2/12 شهرداری2خريد گلهای فصلی بهاره و تابستانه در منطقه 770

5,00096/05/1696/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/2/16 شهرداری2خريد آسفالت برای عمليات ضروری لكه گيری در منطقه 771

50090/10/2990/12/29100100100منطقه22/19/36412تجهيزات ترافيكی پلهای سطح منطقه 772

 درصد 25مبلغ صورت وضعيت با احتساب افزايش 1,9801394/08/0394/12/29100100منطقه19/12/128089 شهرداری2 در منطقه 3و 2 ، 1ترميم سطوح آسفالتی نواحی 773

66295/7/2595/9/25100100منطقه19/12/158868اجرای گذرگاه عابر پياده توسط منطقه دو شهرداری774

775
 هكتاری و 42تعميرات پمپ های آبنمای پهلوان غربی، پيچ استاديوم، ايستگاه پمپاژ نادری، 

پارك جزيره در منطقه دو شهرداری
فاکتوری14197/5/197100100منطفه 

فاکتوری10697/2/1197100100منطقه 12/97/2407 2ترميم و نصب تابلوهای مسير نما بلوار ساحلی توسط منطقه 776

777
 در 13تعمير و بهسازی نرده و كف پلهای عابر پياده خيابان ميهن، پهلوان ،ساحلی نبش خيابان 

2منطقه 
فاکتوری11997/2/197100100منطقه 12/97/1429 

فاکتوری11997/3/997100100منطقه 12/97/4660 رنگ آميزی پايه های روشنايی سطح منطقه دو شهرداری778

1,19997/7/2897/8/18100100منطقه19/12/97/16064 شهرداری2خريد رنگ و اجرای خط كشی عابر پياده جهت استقبال از مهر در منطقه 779

780
خريد و نصب تاب زنجيری و متعلقات جهت زمين های بازی كودك موجود در پارك های سطح 

(طبق ليست پيوستی)منطقه دو شهرداری 
فاکتوری18697/3/1397100100منطقه 

فاکتوری41297/5/897100100منطقه (طبق ليست پيوستی) شهرداری 2تعميرات پمپهای آبنما و ايستگاههای پمپاژ در منطقه 781

فاکتوری12097/6/1997100100منطقه 12/97/12778 متری واقع در بلوار ساحلی توسط منطقه دو شهرداری6نصب پايه های روشنايی 782

5,00095/5/695100100سازمان عمران شهری2101/17/14/2/35خريد آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عمليات ضروری لكه گيری منطقه 783

44096/10/2497/1/24100100منطقه19/12/96/21574 شهرداری2خريد تجهيزات و بهسازی ايستگاه اتوبوس معمولی توسط منطقه 784

1,19096/12/2797/2/27100100100منطقه19/12/96/27865 شهرداری2مسقف سازی پلهای عابر پياده در منطقه 785
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مرکز1,17797/1/2197/3/2110010035منطقه19/12/97637 شهرداری2همسان سازی دريچه های فاضالب در سطح منطقه 786

48796/12/897100100منطقه12/96/25481(طبق ليست پيوستی) شهرداری 2تعميرات پمپ های آبنما در سطح منطقه 787

12096/12/1697100100منطقه12/96/27967 شهرداری2رنگ آميزی جداول و معابر در منطقه 788

65096/12/1297100100منطقه(طبق ليست پيوستی) شهرداری 2تعميرات پمپ های آب خام در منطقه 789

1,62497/1/1897100100منطقه19/12/97/265 شهرداری2 در منطقه 97خريد گل های مورد نياز بهار سال 790

1,14597/1/2897/2/17100100100منطقه19/12/97/1163 شهرداری2در محدوده منطقه  (پينگ پنگ،فوتسال دستی و شطرنج)خريد ميزهای بازی پاركی 791

محل پرداخت مرکز - ناظر معاونت 3,74597/2/997/8/29100100معاونت حمل و نقل و ترافيک1900/15043 شهرداری2خريد و اجرای رنگ دوجزئی و پرسپكتيو عابر پياده در سطح منطقه 792

90897/9/2197/11/6100100منطقه19/12/97/20504 شهرداری2خريد نيمكت و سطل زباله جهت استفاده در كل پاركهای محدوده منطقه 793

2509797100100منطقه شهرداری2رنگ آميزی ديوارهای فرسوده بصورت پراكنده در محدوده كيانشهر در منطقه 794

795
طبق ) شهرداری 2خريد تجهيزات به منظور تامين روشنايی پاركها و ميادين در سطح منطقه 

(ليست پيوستی
1,19996/12/0597100100منطقه12/96/24910

37496/12/0596100100100منطقه19/12/97/2030 شهرداری2در منطقه  (پل هفتم)رنگ آميزی نرده های پل علی ابن مهزيار اهواز 796

3096/12/896100100100منطقه12/96/25439 شهرداری2مطالعات طراحی و نقشه برداری پروژه ها در منطقه 797

32594/3/494/12/291001000منطقه19/12/114255 شهرداری2 عمليات لكه گيری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 798

(تحويل قطعي ) 48ابالغ ماده 3,12495/5/2795/8/27100100100منطقه19/12/154317 شهرداری2ترميم سطوح آسفالتی و لكه گيری معابر اصلی در سطح منطقه 799

فاکتوری1,3219595100100منطقهخريد پمپ و خنزيره آب خام و آبنماها در سطح منطقه دو شهرداری800

1,23196/5/2197/2/21100100100منطقه19/12/96/8291 شهرداری2نصب تابلو و تجهيزات ترافيكی و جمع آوری تجهيزات فرسوده درر منطقه 801

802
خريد رنگ و ادوات مصرفی جهت ترميم و بهسازی بدنه شهری و امحای ديوار نويسی و رنگ 

 شهرداری2آميزی المان های شهری آب نماها و پلها در منطقه 
64896/12/2697/1/1710080منطقه19/12/96/27713

1,07196/09/1196100100منطقه19/12/17851 شهرداری2خريد گلهای فصلی پاييزه و زمستانه در منطقه 803

فاکتوری709696100100100منطقه شهرداری2خريد و نصب تابلوهای اطالعاتی در سطح منطقه 804

پرداخت با مرکز-خاتمه پيمان2,84497/1/2797100منطقه1900/14978 شهرداری2ترميم نوارهای حفاری طولی و عرضی در سطح نواحی منطقه 805
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1,30094/10/194/12/29100100منطقه19/12/133209 شهرداری2خريد رنگ و ادوات رنگ آميزی جهت بهسازی المان ها ، آبنماها و پلها در منطقه 806

1,13097/3/1298100100سازمان زیباسازي109/15/16/2/5/2 شهرداری2خريد، نصب و راه اندازی روشنايی پارك ايثار در منطقه 807

75097/3/1298100100سازمان زيباسازی109/15/16/2/5/2 شهرداری2بهسازی و نوسازی و ترميم نورپردازی و روشنايی پل كابلی در منطقه 808

1,57397/7/1198/4/1110010070منطقه19/12/97/14657 شهرداری2نصب تجهيزات ترافيكی و جمع آوری تجهيزات فرسوده سطح منطقه 809

810
خريد رنگ جهت رنگ آميزی و امحاء ديوارهای فرسوده،المان ها و آبنماهای سطح منطقه دو 

شهرداری
1,42997/11/397/12/3100100منطقه19/12/97/24657

2,27297/12/698/1/20100100100منطقه19/12/97/28019 شهرداری2خريد تجهيزات ترافيكی در سطح منطقه 811

1,40897/12/1398/1/131000منطقه19/12/97/28781 شهرداری2خريد گلهای فصلی پاييزه و زمستانه جهت كاشت در سطح منطقه 812

1,10097/12/2598/1/251000منطقه19/12/97/30313 شهرداری2 جهت نصب در معابر سطح منطقه LED متری 50خريد چراغ سوزنی 813

814
 2خريد تجهيزات جهت تعميرات تاسيسات برقی و روشنايی پاركها و ميادين در سطح منطقه 

شهرداری
1,19997/12/2598/1/251000منطقه19/12/97/30314

1,79997/12/2798/1/2810050منطقه19/12/97/30689 شهرداری2خريد و اجرای رنگ آميزی جداول در سطح منطقه 815

فاکتوري2669797100100منطقه شهرداری2تعميرات پمپ های دفع آبهای سطحی در منطقه 816

817
تعميرات پمپهای كفكش و لجن كش آبنماهای خيابان فلسطين،پهلوان غربی ،پارك فردوس و 

 شهرداری2پارك جزيره در منطقه 
فاکتوري2349798100100منطقه

818
خريد سه دستگاه الكتروموتور ،پمپ كفكش و پمپ خنزيره جهت آبنمای خيابان فلسطين در 

 شهرداری2منطقه 
فاکتوري589798100100منطقه

819
ايستگاه  ) شهرداری 2تعميرات پمپ های شبكه آب خام قضای سبز در منطقه 

( هكتاری و پارك جزيره42دغاغله،نادری،موحدين و 
فاکتوري3729798100100منطقه

2,272979810050منطقه19/12/97/28019خريد تجهيزات ترافيكی سطح منطقه دو820

3,50097/3/2297100100سازمان عمران شهری2101/17/14/13/2/1/3خريد آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عمليات ضروری لكه گيری منطقه 821

9,00097/6/3197100100سازمان عمران شهری101/17/14/13/2/1/3 شهرداری2آسفالت معابر زيرسازی شده و روكش آسفالت در منطقه 822

1,19998/1/2898/3/211000منطقه19/12/98/998 شهرداری2رنگ آميزی ديوارهای فرسوده در منطقه 823

3,42495/5/2095/8/2010010080منطقه19/12/153728 شهرداری2 در منطقه 4 و 3 ، 2 ، 1ترميم پياده روهای فرسوده در سطح نواحی 824

85696/9/2596/11/25100100100منطقه19/12/96/18959 شهرداری2اجرای رنگ آميزی ديوارهای فرسوده در محدوده منطقه 825

76296/10/997/1/9100100100منطقه19/12/96/20169 شهرداری2خريد و نصب ايستگاه اتوبوس معمولی توسط منطقه 826

صفحه 86 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

89696/11/289610010060منطقه19/12/96/24502 شهرداری2احداث و تعمير جايگاه مخزن زباله در منطقه 827

2,58697/3/2997100100100منطقه 21900/15370خريد و حمل مصالح مورد نيازاجرای عمليات عمرانی خدمات شهری در منطقه 828

1,23697/7/1197/9/11100100100منطقه19/12/97/14591 شهرداری2در سطح منطقه  (ورزشی)خريد و نصب وسايل تندرستی 829

1,19197/10/898/1/8100100100منطقه19/12/97/22042 شهرداری2احداث جايگاه مخزن زباله در سطح منطقه 830

1,18097/12/1898/4/1810010070منطقه19/12/97/29399 شهرداری2ترميم نوارهای حفاری و لكه گيری آسفالت معابر در سطح منطقه 831

3,0009798100100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/2/44 شهرداری2خريد نهال جهت كاشت در سطح منطقه 832

833
 2انجام عمليات اليرئبی و صفحه كشی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب شهری در منطقه 

شهرداری
1,99398/2/898/4/810010040معاونت خدمات شهری1900/17184

در حال انجام مناقصه67997981001000منطقه12/96/7824 شهرداری2 اينچ در منطقه 1-2-4-8خريد لوله پلی اتيلن با اقطار 834

72997/5/2097/7/51001000منطقه19/12/97/10119 شهرداری2خريد رنگ، اجرای عمليات شستشو و رنگ آميزی پلهای عابر پياده در منطقه 835

صورت وضعيت ارائه نشده است1,05597/10/2697/12/11001000منطقه 19/12/97/23943خريد و نصب ايستگاه های اتوبوس معمولی در سطح منطقه دو شهرداری836

تحويل موقت1,19897/12/2898/4/2810010050منطقه19/12/97/30908 شهرداری2اجرای عمليات ترميم جداول فرسوده در سطح منطقه 837

1,17598/6/1098/7/10100100100معاونت خدمات شهری1900/6406 شهرداری2 ميل بدون چرخ در سطح منطقه 2 ليتر گالوانيزه حمل زباله 770خريد مخازن مكانيزه 838

اجرا و پرداخت مرکز6,42098/7/2998/8/29100100100معاونت فنی و عمرانی2100/6811 شهرداری2بهسازی پياده رو با بتن دكوراتيو جاده ساحلی غربی از پل سوم تا پل غدير در منطقه 839

840
خريد لوله و اتصاالت جهت تعميرات شبكه آب خام ساحلی كيانپارس از نبش ميهن تا ابتدای پل 

 شهرداری2در منطقه  (فاز اول)سوم و مسير خانه سازی 
2,48998/8/3098/9/3010010030منطقه19/12/98/16884

1,66898/8/2598/9/251001000منطقه19/12/98/18819 شهرداری2تعمير و بهسازی مركز كنترل ترافيک بلوار امام رضا در كيانشهر توسط منطقه 841

96098/8/2698/9/261001000منطقه19/12/98/18942 شهرداری2تهيه و اجرای رنگ آميزی دوجزئی و رنگ آميزی سرعتگاه های آسفالتی در منطقه 842

1,94298/9/998/10/91001000منطقه19/12/97/20083 شهرداری2خريد و اجرای رنگ دوجزئی در سطح منطقه 843

89898/9/698/10/11001000منطقه19/12/98/19997 شهرداری2خريد رنگ دوجزئی جهت اجرای نقوش ترافيكی در سطح منطقه 844

1,05098/9/1099/3/101001000منطقه19/12/98/20276 شهرداری2تهيه و نصب ريسه و پرچم جهت مناسبتهای ملی و مذهبی توسط منطقه 845

1,78298/9/498/11/41001000منطقه19/12/98/19711 شهرداری2تهيه و اجرای تابلوهای راهنمای مسير در سطح منطقه 846

1,53698/9/398/10/3100100100منطقه19/12/98/19562 شهرداری2خريد سه عدد سرويس بهداشتی كانكسی توسط منطقه 847

صفحه 87 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          

توضيحات

زمان قرارداد

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

96198/8/2698/9/111001000منطقه19/12/98/18945 شهرداری2خريد رنگ محوری توسط منطقه 848

5,11998/8/2698/9/261001000منطقه19/12/98/18943 شهرداری2خريد تجهيزات ترافيكی توسط منطقه 849

2,38498/10/798/11/71001000منطقه12/98/22529 شهرداری2خريد گلهای پاييزه جهت كاشت در منطقه 850

3,26798/10/899/2/810010060منطقه12/98/22748 شهرداری2اليروبی شبكه فاضالب در نواحی چهارگانه در منطقه 851

4,78998/10/1798/11/17100100100منطقه2100/7686 شهرداری2بهسازی مسير اصلی بلوار ساحلی در محدوده پل غدير تا پل سفيد در منطقه 852

4,49198/10/1798/11/17100100100منطقه2100/7680 شهرداری2بهسازی مسير بلوار ساحلی در مقطع زير پل چهارم در منطقه 853

5,49798/12/2599/1/251001000منطقه19/12/98/30293 شهرداری2خريد قطعات وسايل تندرستی جهت پارك های سطح منطقه 854

4,16998/12/1498/12/291001000منطقه19/12/98/29435 شهرداری2خريد و اجرای رنگ محوری سرد ترافيكی توسط منطقه 855

856
كرايه يک دستگاه بيل مكانيكی زنجيری بوم بلند جهت اليروبی ايستگاه پمپاژآب خام 

 شهرداری2هكتاری و جزيره در منطقه 42نادری،موحدين،
63698/12/2199/1/211001000منطقه19/12/98/30047

857
خريد دو دستگاه الكترونيک پمپ لجن كش جهت سپتيک جديد الحداث زيرگذر كيان 

 شهرداری2در منطقه  (دغاغله)آباد
89398/12/2499/1/241001000منطقه19/12/98/30243

9,96798/11/899/4/81001000منطقه2100/7949 شهرداری2زيرسازی خيابان های رز،الله،الدن،مريم و نرگس واقع در منطقه 858

859
جمع آوری و حمل خاكهای مربوط به سيل بند واقع در بلوار ساحلی در پارك دولت زير پل هفتم 

 شهرداری2توسط منطقه 
49898/10/3098/11/301001000منطقه19/12/98/24889

4,46598/12/1799/1/17100100100منطقه19/12/98/29639 شهرداری2 ليتری جهت استفاده در منطقه 770خريد مخازن نگهداشت موقت پسماند 860

2,18299/2/1099/3/101001000منطقه2100/8829 شهرداری2رنگ آميزی جداول در منطقه 861

2,80299/2/799/3/71001000منطقه12/99/1613 شهرداری2خريد گلهای مورد نياز منطقه 862

863
خيد طرح های نوشتاری چلنيوم به مناسبت مراسمات ملی و مذهبی جهت نصب در سطح منطقه 

 شهرداری2
2,24999/1/1999/2/191001000منطقه19/12/99/318

864
از  ) شهرداری 2 ميل بدون چرخ در منطقه 2 ليتر گالوانيزه حمل زباله 770خريد مخازن مكانيزه 

( 98/4/30 الی 98/4/1تاريخ 
1900/64061,17598/6/1100100100

2,373,071 جمع کل

صفحه 88 از 2۹۴



نطقه  دا  3شهرداري منطقه 3ش
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده

صفحه 8۹ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

168,002پروژه های مربوط به جاده ساحلی

8,20088/6/1688/12/15100100معاونت فني و عمراني19/10845احداث جاده ساحلی شرق كارون از خ فرشيد ،عالف1

3,81288/12/1989/4/17100100معاونت فني و عمراني319/25591 تا استخر موج منطقه4احداث جاده ساحلی از فاز 2

9,80090/3/2391/1/14100100معاونت فني و عمراني1900/1217احداث ديوار ساحلی از پل سوم به سمت پارك شهروند3

4
انجام مطالعات مرحله اول و دوم طراحی جاده ساحلی حد فاصل كارخانه شير پاستوريزه 

و پل سوم
50089/10/1590/4/13100100معاونت فني و عمراني1900/139

5
جابجايی پايه های برق موجود در مسير پروژه جاده ساحلی حد فاصل پل سوم و خيابان 

 شهرداری3كارون در حوزه خدماتی  منطقه 
609191100100منطقه

6
راه اندازی روشنايی مسيرفضای سبزبلوار ساحلی شرقی،حدفاصل ايستگاه پمپاژ و پل 

 شهرداری3نهم در منطقه 
1289292100100منطقه

7
اجرای عمليات سپر كوبی جنب اسکله آبگيری آبفا در مسير جاده ساحلی حد فاصل پل 

سوم تا پل نهم
40092/4/992/5/9100100منطقه13/39456

8
روبروی پل طبيعت - لوپ سوم - ساخت و نصب المانهای حجمی در جاده ساحلی 

 شهرداری3منطقه 
60092/2/2392/3/23100100منطقه13/3569

31,22591/2/2194/12/29100سازمان خدمات موتوری17/3/48 شهرداری3احداث فضای سبز جاده ساحلی در منطقه 9

10
احداث ساختمان نگهبانی در جاده ساحلی شرق رودخانه كارون حدفاصل پل سوم تا 

 شهرداری3خيابان كارون در منطقه 
42193/3/493/6/4100منطقه13/62434

11
 32اجرای عمليات روشنايی فضای سبز حاشيه كارون حد فاصل استخر موج تا بلوار 

 شهرداری3متری ذوالفقار  در منطقه 
4209292100100منطقه

12
 3،در منطقه 1،2،3،4عمليات خط انتقال از ايستگاه پمپاژ جنب استخر موج تا فاز 

شهرداری
4,19993/9/994/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/23/2

13
بهسازی و ساماندهی ضلع شرقی جاده ساحلی حد فاصل پل سوم تا پارك شهروند در 

 شهرداری3منطقه 
3,4199494100منطقه

14
پارك  )ادامه پروژه جاده ساحلی شرق كارون حد فاصل پل سوم تا خيابان عالف 

 شهرداری3در منطقه  (شهروند تا عالف 
23,54095/07/2796/12/29100سازمان عمران شهری101/17/9/1

15
تکميل جاده ساحلی شرق كارون ازپارك شهروند تاپل نهم واحداث باند جنوبی مسير 

3پارك شهروند تا خيابان شهيد عالف درمنطقه 
50,0009393100منطقه

16
خريد ، نصب و ايمن سازی مبلمان و تجهيزات شهری ، پاركی ، بازی و تندرستی در 

 شهرداری3 در منطقه 4جاده ساحلی فاز 
1,3999494100سازمان زيباسازی109/15/3/35/1

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

صفحه ۹0 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

9,5059494100منطقه شهرداری3تجهيز زمين ورزشی چند منظوره واقع در جاده ساحلی شرقی در منطقه 17

18
 ميليمتر در جاده ساحلی روبروی استخر موج در منطقه 400عمليات لوله گذاری به قطر 

 شهرداری3
1,1909494100منطقه

19
خريد و نصب برج های روشنايی و پايه های پاركی به منظور تامين روشنايی بلوار 

 شهرداری3ساحلی شرقی بعد از پل نهم در منطقه 
3,5009494100منطقه

78494/7/2294100منطقه13/59506 شهرداری3در منطقه  (ساحل شرقی  )احداث پارك روبروی قبرستان 20

21
احداث جاده ساحلی شرق كارون حد فاصل پل سوم تا پل نهم تا خيابان كارون در 

 شهرداری3منطقه 
14,90095/05/0495100سازمان عمران شهری101/14/17/9/18/1

30,672پروژه های مربوط به كوی ملت

4611394/08/3094/12/29100منطقه13/97451 شهرداری3تکميل پارك كوی ملت در منطقه 22

23
، روبروی كوی ملت، واقع در (..جنب امام زاده عبدا)احداث زمين ورزشی خيابان اقبال 

 شهرداری3حوزه خدماتی منطقه 
69190/11/1191/3/9100100منطقه3/12/44621

90/4/2190/7/20100 700منطقه13/9575 شهرداری3جدولگذاری با كانيو در كوی ملت، واقع در منطقه 24

6909191/10/27100منطقه شهرداری3 كوی ملت توسط منطقه 4احداث ميدان فاز25

1,29194/7/2594/12/29100منطقه13/95286 شهرداری3 كوی ملت در منطقه 4پياده روسازی ادامه مسير فاز 26

10,00093/8/1093/12/29100سازمان خدمات موتوری17/3/48 شهرداری3 در منطقه 4و3احداث فضای سبز كوی ملت حدفاصل فاز 27

709393100منطقه شهرداری3نصب گل ميخ پلی كربنات خيابان اصلی كوی ملت در منطقه 28

1,2639494100منطقه13/97458 شهرداری3پارك مجاور مزار سيد عبداله در كوی ملت در منطقه 29

30
 3 كوی ملت در منطقه 4 و 3جابه جايی پايه های برق در مسير اصالح هندسی بين فاز 

شهرداری
23092/12/593/1/5100منطقه13/56442

31
 3 جهت ايستگاههای پمپاژ شبکه دفع آبهای سطحی در منطقه 3ساخت تابلو برق فاز 

شهرداری
26994/6/894/12/29100منطقه13/92468

700929210050منطقه13/52125 شهرداری3 و بلوار كمربندی در منطقه 3اصالح هندسی تقاطع فاز 32

55093/6/1894/12/27100منطقه13/79111 شهرداری3 در منطقه 3اصالح هندسی تقاطع خيابان شهيد اهوازيان فاز 33

صفحه ۹1 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

34
 ميليمتر خيابان اصلی كوی 250لوله گذاری دفع آبهای سطحی با لوله پلی اتيلن سايز 

 شهرداری3ملت و مجاور پارك هفت جام نرگس در منطقه 
1,29794/8/1294/12/29100منطقه13/96317

35
 كوی ملت 4 و 1،2،3مطالعه و طراحی شبکه انتقال آب خام از ايستگاه استخر موج تا فاز 

 شهرداری3در منطقه 
1829494/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20

36
 3 كوی ملت در منطقه 3زيرسازی و آسفالت روی خط فاضالب خيابان اصلی فاز 

شهرداری
1,1871394/07/1495100معاونت13/94569

559595100منطقه شهرداری3 در منطقه 3جابجايی پايه های برق مسير كوروش فاز 37

11994/07/1895100منطقه13/94788 شهرداری3 كوی ملت در منطقه 4 جدولگذاری انتهای فاز 38

39
آماده سازی محل تدفين دو شهيد گمنام در پارك فاز سه كوی ملت جنب مسجد قبا در 

 شهرداری3منطقه 
1209696100منطقه

1,13393/8/1993/12/29100سازمان زيباسازی15/3/18/1 شهرداری3خريد ، نصب و اجرای پايه تنديس مادر در ميدان عامری در منطقه 40

41
 3ترميم و بهسازی زمين چمن مصنوعی كوی ملت جنب زيارتگاه سيد عبداله در منطقه 

شهرداری
90496/8/2496/10/24100منطقه13/134828

1,43096/12/2397100منطقه13/141538 كوی ملت توسط منطقه سه شهرداری3حداث المان شهدای گمنام در پارك فاز 42

1369797100منطقه شهرداری3بهسازی و راه اندازی آبنما المان شهدای گمنام پارك كوی ملت در منطقه 43

خاتمه1,05594/8/3094/12/29100منطقه13/100517 شهرداری3تکميل پارك در مجاورت پارك ملت در كوی ملت در منطقه 44

45
 3بهسازی پياده رو با بتن دكوراتيو و تکميل آبنمای پارك كوی ملت در منطقه 

(نوبت اول)شهرداری
اتمام و تحويل موقت6,13998/10/2399/2/23100منطقه2100/7744

12,079(كوی نيرو)پروژه های مربوط به مهاجرين 

46
 3جدولگذاری و پياده رو سازی در پارك كوی نيرو واقع در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
54790/10/391/2/8100100منطقه3/12/40035

55091/7/2591100منطقه 13/17586 و پارك كوی نيرو2اجرای شبکه زهکشی فضای سبز ضلع غربی خيابان فرشيد 47

2,72391/7/1895/12/2910092سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/23/2 شهرداری3عمليات تکميل پارك نيرو در منطقه 48

70092/6/3192/7/31100منطقه13/45404 شهرداری3چمنکاری فاز اول پارك كوی نيرو در منطقه 49

صفحه ۹2 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 
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50
 در پارك كوی نيرو LED متری گالوانيزه بهمراه پروژكتورهای 9خريد و اجرای پايه های 

 شهرداری3در منطقه 
70092/7/1592/8/15100منطقه13/46582

51
كوی نيرو در منطقه  (چراغهای چمنی)تامين و اجرای تاسيسات روشنايی و نورپردازی 

 شهرداری3
2509191100منطقه

2,24594/6/294/12/29100منطقه13/92001 شهرداری3زيرسازی تا حد اليه اساس معابر كوی مهاجرين در منطقه 52

26594/11/1294/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20/1 مطالعات و طراحی پارك فاز دو كوی نيرو53

1,04894/4/1495/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/23/2 شهرداری3 كوی نيرو  در منطقه 1احداث فاز 54

3,05195/01/1695/12/29100منطقه13/104751 شهرداری3پياده روسازی و جدولگذاری كوی مهاجرين در منطقه 55

49,303پروژه های مربوط به ملی راه

56
، واقع در 2پياده روسازی و جدولگذاری و خاكريزی نباتی ضلع شرقی خيابان فرشيد 

 شهرداری3منطقه 
52090/12/1590100100منطقه3/12/50925

56792/2/2392100منطقه13/35691تکميل ساختمان ناحيه دو خدمات شهری واقع در فلکه ملی راه پشت پاسگاه57

58
احداث ساختمان سرويس بهداشتی آب پخش تصفيه خانه شماره يک آب وفاضالب ملی 

 شهرداری3راه در منطقه 
41093/8/793/11/7100منطقه13/73560

59
احداث ساختمان مديريت حراست آب پخش تصفيه خانه شماره يک آب وفاضالب ملی 

 شهرداری3راه در منطقه 
41093/8/793/11/7100منطقه13/73859

31293/6/193/12/29100منطقه13/69068 شهرداری3ادامه عمليات جابجايی پايه های برق روبروی تصفيه خانه ملی راه درمنطقه 60

61
 3احداث و جدول گذاری ميدان بهنام محمدی جنب تصفيه خانه آب ملی راه در منطقه 

شهرداری
69893/11/2794/2/27100منطقه13/81101

62
تعمير و راه اندازی لوله آب خام ، تخريب ساختمانهای قديمی و جابجايی درب نگهبانی 

 شهرداری3آب پخش تصفيه خانه شماره يک آب و فاضالب ملی راه در منطقه 
56093/12/494/2/4100منطقه13/81768

63
 3زير سازی و آسفالت و جدولگذاری مسير منتهی به تصفيه خانه ملی راه در منطقه 

شهرداری
50093/12/2594/1/25100منطقه13/83483

1,28494/8/1294/12/29100منطقه13/96320 شهرداری3انجام تغييرات و تکميل ساختمان آب پخش ملی راه در منطقه 64

65
احداث مسير ارتباطی اطراف ميدان جديد االحداث شهيد محمدی مقابل تصفيه خانه 

 شهرداری3ملی راه تا جاده ساحلی در منطقه 
1,58793/12/2595/4/26100منطقه13/83480
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66
خريد،حمل ،زيرسازی ونصب ديوار پيش ساخته جنب تصفيه خانه شماره يک آب 

 شهرداری3وفاضالب ملی راه در منطقه 
1,2949393100منطقه

5509393100منطقهبازسازی ساختمان در تصفيه خانه آب پخش ملی راه67

7009393100منطقهجابجايی ديوار و جدولگذاری و اجرای آسفالت تصفيه خانه آب پخش ملی راه68

69
اجرای عمليات جابجايی پايه های برق روبروی تصفيه خانه آب ملی راه جهت بازگشايی 

 شهرداری3مسير به سمت جاده ساحلی در منطقه 
47793/4/293/12/29100100منطقه13/64675

70
نصب چراغ های دفنی نور پردازی درختان آيلند بلوار زاويه حد فاصل چراغ راهنمايی و 

 شهرداری3در منطقه  (مهران  )خيابان بهشتی 
8994/11/395100منطقه13/100911

3,7951394/08/1995100منطقه13/96907 شهرداری3تکميل و بهسازی محوطه و مسير تصفيه خانه آبفا در ملی راه در منطقه 71

72
مطالعات مرحله اول و دوم طراحی مجموعه رفاهی شهرداری اهواز واقع در ملی راه در 

 شهرداری3منطقه 
1,2001394/11/2695/12/29100منطقه1900/11120

30093/1/2693/2/26100100منطقه13/59397 شهرداری3زيرسازی و آسفالت ايستگاه تاكسی ميدان شهيد بندر توسط منطقه 73

7,30792/3/2592100سازمان پايانه ها1/100/6750 شهرداری3احداث پايانه حمل و نقل همگانی ميدان شهيد بندر در منطقه 74

29793/1/2693/2/26100منطقه13/59397 شهرداری3زيرسازی و آسفات ايستگاه ميدان شهيد بندر در منطقه 75

79594/12/1095100منطقه13/103555(ميدان شهيد بهنام محمدی) شهرداری3خريد و اجرای آب نمای ملی راه در منطقه 76

48194/11/1294/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/9/20/1 مطالعات و طراحی پارك محله ای شهيد بهنام محمدی77

78
خريد و نصب وسائل بازی پلی اتيلن به منظور نصب در ملی راه،حد فاصل فضای سبز 

 شهرداری3جنب كالنتری و ميدان شهيد بهنام محمدی در منطقه 
1,19595/7/595/8/5100منطقه13/114325

79
خريد و نصب آبنمای ميدان شهيد بهنام محمدی واقع در خيابان فرشيد دو ملی راه 

 شهرداری3توسط منطقه 
8009595100منطقه

80
 3بهسازی و مناسب سازی جداره های مجاور تصفيه خانه ملی راه واقع در منطقه 

شهرداری
متوقف شده3,48695/7/1395/10/13100منطقه13/114887

81
در منطقه (ملی راه  )عمليات بدنه سازی خيابان بازارچه شهرداری و خيابان  مسجد انبيا 

 شهرداری3
1,20095/2/1495100منطقه13/106620

اتمام پروژه9,10898/11/798/12/7100منطقه2100/7921 شهرداری3تکميل آبنمای مکعبی ميدان ملی راه در منطقه 82

9,38098/11/1798/12/30100معاونت2100/7921تکميل آبنمای مکعبی ميدان ملی راه توسط منطقه سه شهرداری83
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40,653پروژه های مربوط به زيتون كارمندی

69690/7/1790/11/15100100منطقه3/12/27443 شهرداری3پياده رو سازی در سطح زيتون كارمندی ، واقع در منطقه 84

619292100منطقهعمليات نورپردازی آب نمای ابتدای ميدان چيتا در منطقه سه شهرداری اهواز85

1,46090/7/2390/8/13100100سازمان زيباسازی1900/2276ساخت و نصب اتاقک كنترل پارك زيتون86

1,09090/6/790/6/18100100سازمان زيباسازی1900/1774اجرای آب نمای پارك زيتون87

9729393/12/29100سازمان زيباسازی23/9/16 شهرداری3عمليات تعمير آب نمای موزيکال پارك زيتون در منطقه 88

3,27090/6/790/6/2710076سازمان زيباسازی1900/1758خريد تجهيزات آبنمای موزيکال پارك زيتون89

1,300929210089سازمان زيباسازی1/100/6340 شهرداری3اجرای روشنايی پارك زيتون در منطقه 90

59894/6/3094/12/29100منطقه13/93762 شهرداری3مجموعه ورزشی و وسايل بازی پارك زيتون كارمندی در منطقه 91

2509494100منطقه شهرداری3احداث آبسردكن و تصفيه خانه در زيتون كارمندی در منطقه 92

93
همسطح سازی پياده روهای خيابان اصلی زيتون كارمندی با سنگ گرانيت حد فاصل 

 شهرداری3خيابان حجت تا خيابان فتاح در منطقه 
9,78793/6/1896/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/6/51

3,2701394/01/2994/12/29100منطقه13/84697 شهرداری3  بهسازی فضای سبز پراكنده زيتون كارمندی خيابان عالف در منطقه 94

6759494100منطقه شهرداری3در منطقه  (معابر زيتون و پاسداران  ) 1چمن كاری ناحيه 95

3,8031394/08/2594/12/29100منطقه13/97247 شهرداری3خريد و راه اندازی لوكوموتيو شادی در پارك زيتون در منطقه 96

3,48994/07/0594/12/29100منطقه13/97247 شهرداری3خريد و راه اندازی لوكوموتيو شادی در پارك زيتون در منطقه 97

3,80095/4/2695100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/3/31(همسان سازی پياده روهای زيتون كارمندی تکميلی صورتجلسه سازمان بهسازی 98

1209595100منطقه شهرداری3اصالح هندسی انتهای خيابان زمرد و زيتون كارمندی توسط منطقه 99

4509595100منطقهمسقف سازی پلهای عابرپياده نبش زيتون و جنب بيمارستان ابوذر100
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رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

1209494100منطقه شهرداری3جمع آوری گل ميخ گرد پالستيکی در خيابان زيتون كارمندی توسط منطقه 101

102
نبش خيابان فاضل - ساخت المان حجمی قاج هندوانه جهت نصب در زيتون كارمندی

 شهرداری3در منطقه 
7895/09/2995100منطقه13/118877

6095/11/2795100منطقه13/121529 شهرداری3خاكبرداری و خاكريزی فلکه چيتا زيتون كارمندی در منطقه 103

1,18695/2/1295/5/12100منطقه13/106379 شهرداری3خريد و اجرای آب نمای فلکه چيتا در منطقه 104

45695/2/1295100منطقه13/106381خريد و اجرای آبنمای خيابان اصلی زيتون كارمندی توسط منطقه سه شهرداری105

3,66294/11/1795100منطقه13/102090 شهرداری3بهسازی پياده رو و جدولگذاری پارك زيتون كارمندی در منطقه 106

6,456 كوروش3 و 2 و1پروژه های مربوط به فاز 

107
رنگ آميزی و شستشوی جداول بلوار مدرس و خيابان های اقبال و دانيال در سطح 

 شهرداری3منطقه 
70090/12/2891/2/28100100منطقه3/12/53945

59993/8/1993/12/29100سازمان زيباسازی15/3/18/1 شهرداری3خريد ونصب المان انگشتر ياعلی در منطقه 108

2,91791/6/793/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی3115/17/3/34/1پياده روسازی و ترميم پياده روهای فرسوده در خيابان دانيال در منطقه 109

1,20794/12/2695100منطقه13/104766 شهرداری3 ميليمتر در خيابان دانيال در منطقه 400عمليات لوله گذاری به قطر 110

12095/08/1095100منطقه13/116285 شهرداری3تعويض و بازسازی لوله خط خروجی سپتيک دانيال در منطقه 111

11895/6/2195100منطقه13/113687 متری توسط منطقه سه شهرداری32 با خيابان 3 فاز 2اصالح هندسی تقاطع خيابان 112

113
تعميرات و بهسازی موتور پمپ ورتيکال ايستگاه پمپاژ آبهای سطحی دانيال واقع در 

 شهرداری3حوزه خدماتی منطقه 
59597/2/897/3/8100منطقه13/143172

2009797100منطقه شهرداری3اليروبی فاضالب از كوی عابدی تا خيابان دانيال در منطقه 114

265,7949191(پل شهيد دقايقی)پروژه های مربوط به تعريض پل سوم 

190,00092/2/1194/12/29100سازمان عمران شهری101/17/9/5/1 شهرداری3تعريض پل سوم در منطقه 115

صفحه ۹6 از 2۹۴
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116
تغيير مسير تاسيسات آبرسانی ودفع فاضالب واقع در محدوده احداث ستونهای تعريض 

 شهرداری3پل سوم در سطح منطقه 
34793/10/694/1/6100منطقه13/77432

66991/12/1793/12/29100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/9/31/5 شهرداری اهواز3مطالعات بهسازی و تعريض پل سوم در منطقه 117

789394100منطقه شهرداری3نور پردازی پل سوم در منطقه 118

119
 3خريد و نصب تجهيزات ترافيکی و چشم گربه ای سوالر جهت پل سوم توسط منطقه 

شهرداری
15893/12/2794/1/27100منطقه13/83611

69,2509393/12/29100سازمان زيباسازی شهرداری3خريد و نصب پايه های روشنايی پل سوم در منطقه 120

5509393100منطقه شهرداری3خريد تجهيزات ترافيکی پل سوم در منطقه 121

2609494100منطقه شهرداری3خريد و نصب تجهيزات ترافيکی و چشم گربه ای سوالر پل سوم در منطقه 122

3,2159393/12/29100سازمان زيباسازی23/9/16 شهرداری3اجرای فونداسيون وپايه تنديس شهيد دقايقی در منطقه 123

124
در منطقه  (شهيد دقايقی)خريد و اجرای نورپردازی زيرگذرهای شرقی و غربی پل سوم 

 شهرداری3
1,1959494/12/29100سازمان زيباسازی109/15/3/35/1

729494100منطقه شهرداری3خريد تابلوی ممنوعيت عبور از روی پل سوم توسط منطقه 125

13,089پروژه های مربوط به ميدان پنج نخل

68090/5/2090/7/20100100منطقه3/12/19734هزينه بازسازی نخل شماره پنج ميدان نخل126

127
 متری پاركی حد فاصل ميدان شهيد بندر تا 6 عدد پايه روشنايی 50خريد، حمل و نصب 

 شهرداری3 نخل، واقع در منطقه5ميدان 
47390/11/2390/12/12100100منطقه3/12/46568

39090/10/391/2/1100100منطقه3/12/38451 نخل5 عدد نخل در ميدان 4بازسازی و مرمت 128

27691/11/791100100منطقه 13/26815اجرای عمليات نورپردازی ميدان پنج نخل129

52592/2/2592/3/24100100منطقه13/35690نصب المانهای حجمی در ميدان پنج نخل130

131
 نخل و چراغ ال ای دی به منظور 5 وات جهت بلوار مدرس و ميدان 1200تهيه پرژكتور 

 شهرداری3برقراری روشنايی معابر در سطح منطقه 
1159292100100منطقه

132
 3نور پردازی بلوار مدرس حد فاصل ميدان شهيد بندر و فلکه پنج نخل در منطقه 

شهرداری
3,28293/11/993/12/29100سازمان زيباسازی15/3/18/1

صفحه ۹7 از 2۹۴
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53494/11/1294/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/9/20/1مطالعه و طراحی پارك نخل133

6,54094/11/1796/12/29100سازمان زيباسازی109/15/3/35/1 شهرداری3تعمير و بازسازی نخلهای ميدان پنج نخل در منطقه 134

135
 3ساخت المانهای حجمی كتاب فلزی جهت نصب در حاشيه پنج نخل در منطقه 

شهرداری
10295/09/2495100منطقه13/118677

172100منطقه شهرداری3تعمير و تهيه لوازم و تاسيسات برقی ميدان پنج نخل در منطقه 136

15,166پروژه های مربوط به  مسير ورردی اهواز از سمت مسجدسليمان

137
 3بهسازی مسير ورردی اهواز از سمت مسجدسليمان،واقع حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
10,62691/7/296/12/29100سازمان خدمات موتوری108/17/14/3/4

3,36091/5/2493/12/29100سازمان خدمات موتوری17/14/3/48احداث ميادين و اصالح هندسی ورودی شمالی اهواز138

139
مسجد سليمان روبروی پادگان شهيد - اجرای عمليات روشنايی مسير برق ورودی اهواز 

 شهرداری3اقارب پرست در منطقه 
48092/6/1992/7/19100منطقه13/44598

70092/8/1892/10/18100منطقه13/48804 شهرداری3خاكبرداری و خاكريزی نباتی روبروی پادگان اقارب پرست در منطقه 140

317,138پروژه های مربوط به ميدان فرودگاه در منطقه 

141
 3خريد لوله جهت اجرای عمليات زهکشی ميدان فرودگاه  در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
489191100100منطقه

142
در حوزه خدماتی   (تهيه لوله به عهده كارفرما)اجرای عمليات زهکشی ميدان فرودگاه

 شهرداری3منطقه 
30092/3/1392/5/11100100منطقه13/37201

68091/10/1792/1/17100منطقه 13/24905 شهرداری3اجرای اصالح هندسی ميدان فرودگاه توسط منطقه 143

3589292100منطقه13/47973 شهرداری3پياده رو سازی پيرامون ميدان فرودگاه در سطح منطقه 144

145
اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتيلن  خروجی مسير فرودگاه ،واقع در حوزه خدماتی 

شهرداری3منطقه 
28590/8/2690/12/24100100منطقه3/12/33688

22792/6/3192/7/31100منطقه13/45399 شهرداری3نصب سنگهای نورانی در ميدان فرودگاه در منطقه 146

4,2009292100سازمان خدمات موتوری1/100/6327 شهرداری3خاكبرداری و خاكريزی نباتی ميدان فرودگاه در منطقه 147

5009393/12/29100سازمان زيباسازی15/3/18/1 شهرداری3نورپردازی مسير فلکه فرودگاه در منطقه 148

صفحه ۹8 از 2۹۴
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تاريخ خاتمهتاريخ شروع

149
 3خريد سنگ نورانی ال ای دی و قوطی سنگ جهت دور ميدان فرودگاه در منطقه 

شهرداری
14092/6/3192/7/30100منطقه13/45399

69593/12/2394/1/23100منطقه13/83270 شهرداری3نصب المان هواپيمای فوكر در ميدان فلکه فرودگاه در منطقه 150

151
اصالح طرح هندسی دور برگردان ضلع شمالی ميدان فرودگاه، واقع در حوزه خدماتی 

 شهرداری3منطقه 
13291/3/1091100100منطقه   13/6244

41389/12/1490/2/14100100منطقه1900/722تهيه نصب جدول گرانيتی ميادين ملی راه، نفت، مسير ورودی فرودگاه152

153
 3 پياده روسازی مسير شهرك صنعتی تا سه راه فرودگاه، واقع در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
63791/1/1991/3/19100100منطقه3/12/884

154
اجرای  لوله گذاری دفع آبهای سطحی اطراف ميدان فرودگاه در حوزه خدماتی  منطقه 

 شهرداری3
69492/4/3092/5/29100منطقه13/36368

155
ترميم و بازسازی لوله گذاری آب خام در مسير فرودگاه در قسمت فضای سبز حاشيه 

 شهرداری3مسير در منطقه 
70093/10/1593/12/15100منطقه13/78272

70094/8/994/12/29100معاونت شهرسازی ومعماری13/96141 شهرداری3 نفره در ميدان فرودگاه در منطقه 4جابجايی و نصب  المان هواپيمای 156

1509393100منطقه شهرداری3تعمير ونگهداری پله برقی پل عابر پياده سه راهی فرودگاه در منطقه 157

2,90693/11/2793/12/29100منطقه1900/9414 شهرداری3بهسازی ميدان فرودگاه در منطقه 158

26093/08/2794/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20/1 شهرداری3مطالعات و طراحی بهسازی و زيبا سازی فضای سبز فرودگاه در منطقه 159

1,1889595100منطقهتعمير پل عابر پياده ميدان فرودگاه160

38697/9/1897/10/18100منطقه13/153339 شهرداری3بازسازی المان هواپيما در ميدان سه راه فرودگاه در حوزه خدماتی منطقه 161

162
 با موضوع لوله 97/12/27 مورخ 101/17/14/13/3/16/3تکميل صورتجلسه شماره 

گذاری دفع آبهای سطحی از ميدان شهيد بندر تا ميدان فرودگاه درمنطقه سه شهرداری 
1,53998/12/0398/12/30100سازمان عمران شهری101/17/14/3/48

345,666پروژه های مربوط به بلوار پاسداران در منطقه 

17,62591/3/1693/12/29100سازمان عمران شهری17/9/6/1 شهرداری3آسفالت بلوار پاسداران از زرگان تا سه راهی فرودگاه در منطقه163

62693/12/1394100معاونت فني و عمراني313/82497آسفالت بلوار پاسداران از زرگان تا سه راهی فرودگاه در منطقه 164

4509191100100منطقه شهرداری3احداث شبکه روشنايی و نورپردازی بلوار مدرس و پاسداران در منطقه 165

صفحه ۹۹ از 2۹۴
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166
 3م در منطقه . م500لوله گذاری مسير خيابان زاويه از ملی راه تا بلوار پاسداران با لوله 

شهرداری
1,6469191100100سازمان عمران شهری

167
 3رنگ آميزی و شستشوی جداول بلوار پاسداران و خيابان زاويه در سطح منطقه 

شهرداری
70090/2/2390/2/29100100منطقه3/12/52308

70093/3/3193/6/31100منطقه13/64465 شهرداری3پياده رو سازی باند كندرو و بلوار پاسداران در منطقه 168

169
 3نرده گذاری زير پل عابر پياده بلوار پاسداران مقابل بيمارستان ابوذر در منطقه 

شهرداری
55092/10/2492/12/24100منطقه13/53408

170
نرده گذاری زير پل عابر پياده در بلوار پاسداران  روبروی زيتون كارمندی توسط منطقه 

 شهرداری3
70091/12/1691100100منطقه  13/30845

6789393100منطقه شهرداری3اجرای نور پردازی درختچه های بلوار پاسداران در منطقه 171

3,57892/3/1392100سازمان عمران شهری1/100/6603 شهرداری3احداث پل عابر پياده بلوار پاسداران روبروی بيمارستان ابوذر در منطقه 172

50094/1/2394/12/29100منطقه13/84384 شهرداری3 احداث امتداد پل عابر پياده ميدان فرودگاه بلوار پاسداران در منطقه 173

3,75791/6/2593/12/29100سازمان عمران شهری14/3/10/1 شهرداری3احداث پل عابر پياده بلوار پاسداران جنب بيمارستان ابوذر در  منطقه 174

1,9999393/12/29100منطقه شهرداری3احداث پل عابر پياده بلوار پاسداران جنب ميدان فرودگاه در منطقه 175

31193/12/2594/1/25100منطقه13/83482 شهرداری3رنگ آميزی سطوح ديوارهای قطار شهری در بلوار پاسداران در منطقه 176

177
تکميل باند كندرو ضلع شرقی بلوار پاسداران از پمپ بنزين فرهنگيان تا انتهای فدك 

 شهرداری3در منطقه 
2,72291/11/1793/12/29100سازمان عمران شهری14/3/10/1

178
جابجايی پايه برق جهت احداث پل عابر پياده مقابل سازمان سما، واقع در حوزه خدماتی 

 شهرداری3منطقه 
1009191100معاونت  حمل ونقل و ترافيک

179
 ميليمتر در باند غربی بلوار پاسداران در 400لوله گذاری دفع آبهای سطحی به قطر 

 شهرداری3منطقه 
1,30794/11/2595100منطقه13/102672

180
خريد لوله پلی اتيلن جهت دفع آبهای سطحی در ضلع غربی بلوار پاسداران و خيابان 

 شهرداری3دانيال در منطقه 
1,1991394/08/2694/12/29100منطقه13/97314

1,19394/8/1794/12/29100منطقه13/96641 شهرداری3اصالح هندسی بلوار پاسداران مقابل كوی عابدی در منطقه 181

1201395/11/061395/12/29100منطقه13/119886 شهرداری3تعريض بلوار پاسداران جنب پل عابر پياده شركت ملی حفاری توسط منطقه 182

صفحه 100 از 2۹۴
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183
جهت نصب در بلوار پاسداران،ورودی زيتون  (كريدور شهری)ساخت سايبان فلزی 

 شهرداری3كارمندی در منطقه 
11295/09/0195100منطقه13/117437

184
نرده جداكننده جهت ايمن سازی مسير كندرو بلوار پاسداران توسط منطقه سه 

شهرداری
53795/10/2896100100منطقه13/120567

3,53591/8/1094/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/13/14/3/44/2 شهرداری3احداث پل عابر پياده مقابل دانشگاه سما توسط منطقه 185

186
 3ساخت آب نمای صخره ای در مسير بلوار پاسداران روبروی كوی عابدی در منطقه 

شهرداری
12096/11/2397100منطقه13/141536

3389797100منطقهرنگ آميزی ديوارهای قطار شهری دربلوار پاسداران توسط منطقه سه شهرداری187

188
احداث سپتيک بتنی و لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی بلوار پاسداران در منطقه 

سه شهرداری
56398/12/2598/12/30100معاونت2100/8753

22,322پروژه های مربوط به كوی آغاجاری

189
 3عمليات تهيه و نصب چمن مصنوعی مجتمع ورزشی كوی آغاجاری در منطقه 

شهرداری
70090/4/2990/5/18100100منطقه1900/1485

2,61387/9/588/1/5100100منطقه3/12/31005 شهرداری3زيرسازی و آسفالت و جدولگذاری ورودی شهرك آغاجری در منطقه 190

4,50989/1/1989/7/13100100معاونت فني و عمراني19/569 شهرداری3احداث پارك آغاجاری در منطقه 191

86192/6/1994/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/11 شهرداری3واگذاری عمليات آب خام پارك آغاجاری  در منطقه 192

61591/4/2191100100منطقه 13/9595 شهرداری3تکميل پياده رو های پارك شهرك آغاجری، واقع در حوزه خدماتی منطقه 193

50092/7/1392/10/13100منطقه13/46300 شهرداری3اجرای عمليات زهکشی پارك آغاجاری در منطقه 194

3,80693/3/2093/7/20100معاونت فني و عمراني1900/8282 شهرداری3زير سازی تا حد اليه اساس جنب پايانه سنگين شهرك آغاجری در منطقه 195

1,11894/9/1894/12/29100معاونت فني و عمراني13/98595 شهرداری3جدولگذاری مسير جنب پايانه سنگين شهرك آغاجاری در منطقه 196

1,30694/8/1694/12/29100معاونت فني و عمراني13/96572 شهرداری3پياده روسازی مسير پايانه شهرك آغاجاری در منطقه 197

198
تعريض جاده و احداث آيلندها و دور برگردان كنار بلوار اصلی شهرك آغاجاری توسط 

 شهرداری3منطقه 
3,4001394/10/2695/12/29100منطقه13/104952

صفحه 101 از 2۹۴
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93994/9/2295/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز3112/14/3/23/2 در منطقه 1 احداث پارك اغاجاری 199

7539396/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/25 شهرداری3 در منطقه 2مطالعات و طراحی پارك آغاجاری 200

1209595100منطقه شهرداری3رنگ اميزی جداول بلوار جديداالحداث كوی اغاجاری در منطقه 201

202
 پايه روشنايی 22جهت نصب بر روی  (خورشيد نما)خريد و حمل المان نوری سان اليت 

 شهرداری3آيلند وسط در بلوار مدرس در حوزه خدماتی منطقه 
1,08298/12/2799/1/12100منطقه13/174521

53,297ماهشهر- پروژه های مربوط به مسير اهواز 

3809191100منطقه شهرداری3احداث شبکه روشنايی و نورپردازی فضای سبز جاده ماهشهر در منطقه 203

204
 3چمن كاری سطح صوت گير مسير ماهشهر جنب شهرك نفت، واقع در منطقه 

شهرداری
43590/7/1390/9/13100منطقه1900/2116

33,16192/5/997/12/29100سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/1 شهرداری3بهسازی و روشنايی مسير ماهشهر در منطقه 205

206
اجرای عمليات روشنايی و نور پردازی فضاهای عمومی، ميادين شهری، پارك ها و فضای 

 شهرداری3سبز در سطح منطقه 
6379191100منطقه

70091/12/891100منطقه 13/29951 شهرداری3رنگ آميزی جداول بلوار بسيج توسط منطقه 207

69991/12/2191100منطقه13/31343 شهرداری3بهسازی و رنگ آميزی سطوح ديوارهای فرسوده و نامناسب در سطح منطقه 208

23191/4/2191100منطقه13/9591مرمت و بازسازی سرويس بهداشتی بلوار مدرس209

17991/6/2991100منطقه13/15146 شهرداری3كارون توسط منطقه- اصالح هندسی تقاطع  مريم 210

211
اجرای عمليات پياده روسازی جنب ديوار پايانه سنگين حاشيه شمالی ميدان چهار 

شهرداری3اسب،واقع در حوزه خدماتی منطقه 
42791/11/1691100منطقه  13/27676

69992/8/892/10/8100منطقه13/48184 شهرداری3در سطح منطقه  (سه راهی تپه)پياده رو سازی در اطراف ميدان چهار اسب 212

98094/6/1094/12/29100منطقه13/99409 شهرداری3اصالح هندسی دور برگردان ميدان چهار اسب در منطقه 213

300929210060منطقه13/48829 شهرداری3احداث دوربرگردان بلوار بسيج نرسيده به ميدان چهار اسب در منطقه 214

65095/11/0395100منطقه13/120811 شهرداری3اصالح هندسی ضلع شمال غرب ميدان چهار اسب توسط منطقه 215

صفحه 102 از 2۹۴
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5009292100منطقه شهرداری3در منطقه  (چراغ های زير درختی)اجرای عمليات روشنايی بلوار مدرس216

217
ماهشهر جنب - خاكبرداری ونخاله برداری وتهيه خاك نباتی ضلع شمالی ورودی اهواز 

3باند كند رو در منطقه 
12,5001394/12/0494/12/95100سازمان خدمات موتوری108/14/17/3/19/1

218
اجرای دور برگردان و اتصال تندرو به كندرو مسير پل برومی به سه راه تپه توسط 

 شهرداری3منطقه 
81995/11/0395100منطقه13/120810

16,906پروژه های پارك كوی فدك

10,58093/7/2794/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/23/2 شهرداری3احداث پارك فدك در منطقه 219

70092/4/1092/5/9100منطقه13/38961 شهرداری3چمنکاری در پارك كوی فدك، پارك واليت و ميدان فرودگاه در منطقه 220

52892/8/592/11/5100منطقه13/47977 شهرداری3خاكريزی نباتی در كوی فدك در حوزه خدماتی منطقه 221

3,15089/4/2990/4/8100معاونت فني و عمراني19/8112زيرسازی آسفالت كوی فدك222

1009494100منطقه شهرداری3خريد پيچ و رول پالك جهت تجهيزات ترافيکی در منطقه 223

63192/4/3092/6/28100منطقه13/39463 شهرداری3تکميل زمين ورزشی كوی فدك در منطقه 224

225
احداث زمين ورزشی كوی فدك، جنب نيروگاه شهيد مدحج، واقع در حوزه خدماتی 

 شهرداری3منطقه 
56790/9/791/2/31100100منطقه3/12/34235

65090/10/191/1/1100منطقه3/12/4852اصالح بيس معابر كوی فدك226

15,546پروژه های مربوط به كوی زوييه

4,70089/11/2793/5/5100معاونت فني و عمراني1900/620زير سازی و آسفالت خيابانهای زوييه كوی ملت227

2,17892/5/2396/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/13/3/16/2 شهرداری3تکميل  زمين ورزشی زوييه  در منطقه 228

1,52093/6/2393/12/29100منطقه13/70712 شهرداری3اجرای عمليات چمن مصتوعی زمين ورزشی كوی زوئيه در منطقه 229

1,77993/6/193/12/29100منطقه13/69071 شهرداری3اجرای عمليات جابجايی ونصب پايه های برق مسير زويه در منطقه 230

1579393100منطقه شهرداری3در منطقه  (كوی آزادی  )تکميل روشنايی زمين ورزشی زوئيه 231
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3,38794/5/3194/12/29100منطقه13/94037 شهرداری3زيرسازی تا حد اليه اساس تعدادی از خيابانهای كوی زوئيه در منطقه 232

67293/12/0794/12/29100منطقه13/82013 شهرداری3پياده رو سازی در پارك آزادی زوئيه در منطقه 233

234
ادامه عمليات جابجايی و نصب پايه های برق مسير زوئيه جنب هليکوپترسازی در 

 شهرداری3محدوده منطقه 
1779595100منطقه

97594/8/1694/12/29100منطقه13/96573 شهرداری3بهسازی و ترميم پارك آزادی در منطقه 235

30,614پروژه های مربوط به كوی زرگان

236
 2)و بلوار پاسداران كوی زرگان  (دهنه1)احداث سه دهنه سرعتگاه مقابل انبار هاللی 

  شهرداری3توسط منطقه  (دهنه
3509191100منطقه

237
محوطه سازی فضای سبز اطراف كتابخانه شهدای زرگان، واقع در حوزه خدماتی منطقه 

 شهرداری3
64190/11/1991/1/19100منطقه3/12/45910

238
 3ترميم قشر اساس، قير پاشی آسفالت معابر غرب زرگان  در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
8485/11/1786/2/17100منطقه19/22876

12,87390/4/1596/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/13/3/16/2 شهرداری3 زرگان در منطقه 4 زيرسازی تا حد اليه اساس و لوله گذاری خيابان 239

1,41983/10/2084/11/20100معاونت فني و عمراني19/14653زيرسازی و آسفالت و احداث جوی روباز خيابانهای زرگان240

241
اجرای عمليات تکميلی،زيرسازی،آسفالت و احداث جوی روباز معابر ضلع شرقی زرگان 

 شهردرای3در منطقه 
1,82087/2/2287/8/22100معاونت فني و عمراني193576

1,6469191100سازمان عمران شهری شهرداری3م در منطقه . م500لوله گذاری از سه راهی فرودگاه تا زرگان با لوله آزبست 242

243
و نصب يک عدد تاب و دو عدد االكلنگ در محله زرگان در منطقه  (فوم )كفپوش گذاری 

 شهرداری3
89694/6/194/12/29100منطقه13/91876

244
 ميلی متری 500لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی خيابان بانک صادرات زرگان با لوله 

 شهرداری3پلی اتيلن در منطقه 
3,50094/12/1895100منطقه13/104137

3,50094/10/1294100منطقه13/99641 شهرداری3احداث پل عابر پياده زرگان در منطقه 245

1,0439595100منطقه93 شهرداری در سال 3راه اندازی ايستگاه پمپاژ زرگان در منطقه 246

2,84295/11/0395100منطقه13/120797 شهرداری3ترميم نوارهای حفاری طولی و عرضی در معابر كوی زرگان شرقی در منطقه 247
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11,015پروژه های مربوط به شهرك انديشه

2,27094/4/294/12/29100منطقه13/88707 شهرداری3زيرسازی تا حد اليه زير اساس تعدادی از معابر شهرك انديشه در منطقه 248

فعال8,74595/03/2496100سازمان خدمات موتوری108/17/14/3/4 شهرداری3زير سازی و لوله گذاری معابر شهرك انديشه در منطقه 249

255,107پروژه های مربوط به پارك شهروند

6799292100منطقه شهرداری3تهيه و اجرای سيستم روشنايی جاده ساحلی پارك شهروند در منطقه 250

2,00092/5/592/9/5100سازمان زيباسازی1900/6678طراحی و تهيه نقشه های اجرايی پارك شهروند251

252
باب سرويس بهداشتی در پاركهای شهروند و كوی ملت،واقع درحوزه خدماتی 2احداث 

شهرداری3منطقه
26291/5/2291100منطقه 13/12211

56491/10/1691100منطقه  13/34770 شهرداری3بهسازی محوطه فرهنگسرای شهروند، واقع در حوزه خدماتی منطقه 253

70093/1/1693/2/16100منطقه13/58638 شهرداری3عمليات هرس درختان واقع در پارك شهروند در منطقه 254

30493/4/2993/12/29100منطقه13/66679 شهرداری3تکميل سرويس بهداشتی پارك شهروند در منطقه 255

256
احداث سرويس بهداشتی ده چشمه جنب فرهنگسرا در  پارك شهروند واقع در حوزه 

شهرداری3خدماتی در منطقه 
60992/2/1592/5/12100منطقه13/34370

3799191100منطقهشهرداری3تامين روشنايی فرهنگسرای پارك شهروند واقع در حوزه خدماتی در منطقه 257

37,10692/7/695/12/29100سازمان زيباسازی109/15/17/23/16/9/31/2 شهرداری3احداث اسکله و تاسيسات آب خام پارك شهروند در منطقه 258

259
 3ديوار نرده و خريد لوله های مورد نياز محوطه ساختمان نجوم پارك شهروند در منطقه 

شهرداری
4,28994/2/194/12/29100سازمان زيباسازی109/15/3/35/1

1,79093/11/2094/3/20100منطقه13/80724 شهرداری3احداث زمين ورزشی جاده ساحلی جنب پل سوم در منطقه 260

36,67094/09/2995/12/29100100سازمان خدمات موتوری108/14/17/9/1/4 شهرداری3عمليات احداث پارك بانوان در منطقه 261

1209495100منطقه شهرداری3خريد لوله جهت دفع آبهای سطحی آيلند وسط پارك شهروند در منطقه 262

263
جهت نصب در پارك بانوان در مجاورت پارك  (نيمکت و سطل زباله)خريد مبلمان شهری

 شهردای3شهروند در منطقه 
75194/12/2494/12/29100سازمان زيباسازی109/15/3/35/1
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264
خريد كفپوش گرانولی تايلی جهت نصب در پارك بانوان در مجاورت پارك شهروند در 

 شهردای3منطقه 
48494/12/2495/12/2910035سازمان زيباسازی109/15/3/45

265
خريد وسايل بازی، پاركی وتندرستی جهت نصب در پارك بانوان در مجاورت پارك 

 شهردای3شهروند در منطقه 
1,1409494/12/2910026سازمان زيباسازی109/15/3/35/1

7779494/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/4/1 شهرداری3مطالعه و طراحی شبکه آب خام از پارك شهروند تا ميدان نخل در منطقه 266

9,92793/12/2894/12/2910055سازمان خدمات موتوری108/17/14/9/16/2 شهرداری3اجرای عمليات محوطه سازی پارك ايران گردی در منطقه 267

30,0009292100سازمان زيباسازی1/100/6700 شهرداری3طراحی و اجرای مجموعه های داخلی در پارك شهروند واقع در منطقه 268

86894/11/1295/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/9/20/1تکميل طراحی پارك ساحلی حدفاصل پل سوم تا پارك شهروند269

270
 3مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم خانه علوم رياضی در پارك شهروند در منطقه 

شهرداری
50495/06/1495/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50

1,5191395/02/1395/4/13100منطقه13/106543 شهرداری3احداث اتاق برق پارك بانوان در پارك شهروند در منطقه 271

استعالم 1209595100منطقهصورتجلسه اييخريد گل جهت گلکاری پارك بانوان272

11,50094/11/396/12/29100سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2محوطه سازی باغ موزه دفاع مقدس خوزستان273

97795/4/595100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/17مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم باغ موزه ايران زمين274

275
خريد نصب وايمن سازی مجموعه بازی پلی اتيلن كودكان، ساعت، پاركينگ دوچرخه 

وشطرنج در پارك بانوان
1,8319595100منطقه

276
عمليات احداث جاده ساحلی شرق رودخانه كارون حد فاصل پارك شهروند و فنس 

شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب
100,70095/07/2796/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

277
 3اجرای حفاظ نرده ای اطراف مجموعه فرهنگسرای نجوم در حجوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
1,05397/7/1097/8/10100منطقه13/150383

7,4859697100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/3/22/1 شهرداری3فاز اول شبکه توزيع آب خام پارك شهروند در منطقه 278

98,639پروژه های مربوط به پل كريدور نفت و كوی نفت

2,10490/12/2791/3/11100معاونت فني و عمراني31900/3616تکميل پل كريدور نفت، واقع درحوزه خدماتی منطقه 279
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65091/2/3091100معاونت حمل و نقل   13/5296 شهرداری3اجرای چراغ فرمان واقع در تقاطع خيابان عالف و پل كريدور  توسط منطقه 280

24891/3/1091/4/10100منطقه13/6242بازسازی و رنگ آميزی نرده های پل كريدور نفت281

6,95290/9/290/6/2100معاونت فني و عمراني1900/2689 شهرداری3احداث خيابان های كرويدر، واقع در منطقه282

3,50088/12/889/5/5100معاونت فني و عمراني319/24481تکميل عمليات احداث پل دوم كرويدر منطقه283

284
 3پياده روسازی در بلوار دغاغله و خيابان عالف از سمت پل كريدور درسطح منطقه 

شهرداری
7009292100منطقه13/65046

2,77394/9/894/12/29100منطقه13/97997 شهرداری3احداث فضای سبز كنار اتوبان ديوار شركت نفت در منطقه 285

72794/11/1294/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/9/20/1مطالعات و طراحی پارك فاز دو كوی نفت286

287
 3اجرای عمليات باند كندرو شمالی و بلوار فضای سبز كمربندی كوی نفت در منطقه 

شهرداری
71,74389/6/991/6/9100معاونت فني و عمراني19/10574

5,97191/7/393/12/2910068سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/12/1 شهرداری3عمليات آب خام بلوار نفت در منطقه 288

3,1611394/11/0395/12/29100منطقه13/100954 شهرداری3پياده روسازی و جدولگذاری ضلع شمالی بلوار نفت در منطقه 289

11095/10/1595100منطقه13/119887 شهرداری3اصالح جداول كوی نفت جهت رنگ آميزی توسط منطقه 290

4,021پروژه های مربوط به هفت جام نرگس

66793/7/793/10/7100منطقه13/71655 شهرداری3 چشمه پارك هفت جام نرگس در منطقه 10احداث سرويس بهداشتی 291

2,31194/4/1494/12/29100منطقه13/89394 شهرداری3بهسازی پياده رو های پارك هفت جام نرگس در منطقه 292

293
خريد و اجرای رنگ نانو استخری در آبنمای هفت جام به منظور جلوگيری از افزايش 

 شهرداری3رسوبات ، قارچ و جلبک در منطقه 
22034,86095100منطقه13/113141

294
 با موضوع بهسازی پارك هفت جام نرگس، 89/1/19 مورخ 19/681تکميل قرارداد شماره 

 شهرداری3زيتون و آيلند مسير فرودگاه در منطقه 
82389/01/19100منطقه19/681

2,295پروژه های مربوط به كوی جواهری
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2909292100100منطقه13/48826 شهرداری3احداث آيلند ميانی اصلی كوی جواهری در منطقه 295

459494100منطقه شهرداری3رنگ آميزی جداول كوی جواهری و رنگ آميزی پل برون توسط منطقه 296

297
 3 در آيلندهای چهار راه پل جواهری توسط منطقه LEDخريد و نصب چراغهای دفنی 

شهرداری
47395/07/0596100منطقه13/114323

1,48795/12/1896/1/18100منطقه13/123406 شهرداری3اجرای عمليات ترميم نوارهای خيابان شهيد وزيری جواهری واقع در منطقه 298

11,462پروژه های مربوط به بلوار واليت

39792/8/1892/10/18100منطقه13/48821 شهرداری3خاكبرداری و خاكريزی نباتی وسط و طرفين بلوار شهرك واليت در منطقه 299

300
پياده رو سازی ضلع غربی و شرقی بلوار واليت حد فاصل خيابان گل يخی و بلوار نفت 

 شهر داری3در سطح منطقه 
69892/10/2193/1/21100منطقه13/53206

301
 3تامين و اجرای تاسيسات روشنايی و نورپردازی حاشيه پارك واليت در منطقه 

شهرداری
1009191100منطقه

70090/12/2290100منطقه3/12/52311 شهرداری3رنگ آميزی و شستشوی جداول پارك واليت در سطح منطقه 302

303
اجرای عمليات چمن كاری در پارك واليت ، صوت گير بلوار بسيج ، قطعات شهرك 

 شهرداری3 كوی ملت در منطقه 4بهلول و فاز 
62194/1/2594/3/25100منطقه13/81808

304
 3خاكبرداری و خاكريزی نباتی و احداث جدول و پياده رو در بلوار واليت در منطقه 

شهرداری
3,50094/12/2695100منطقه13/104773

305
 3خاكبرداری و خاكريزی نباتی و احداث جدول و پياده رو در بلوار واليت توسط منطقه 

شهرداری
2,73295/3/1995100منطقه13/106433

1209595100منطقه3 شهرك واليت در م 13كفپوش گذاری زمين خالی مجاور خ 306

2,04597/7/2297/9/710060منطقه13/150924 شهرداری3خريد و نصب تجهيزات ترافيکی پل واليت واقع در حوزه خدماتی منطقه 307

308
 3تهيه مصالح و اجرای رنگ آميزی جداول محدوده پل واليت در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
54997/12/1598/1/15منطقه13/157749

5,134پروژه های مربوط به كوی منابع طبيعی

1,45789/4/3094/12/29100معاونت فني و عمراني19/8049احداث بازارچه كوی منابع طبيعی309

61993/10/1594/1/25100منطقه13/78274 شهرداری3پروژه تکميل زير سازی تاحد اليه اساس كوی منابع طبيعی در منطقه 310

صفحه 108 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

311
 3خاكبرداری و خاكريزی نباتی منابع طبيعی نبش خيابان كاج و برهان در منطقه 

شهرداری
95894/8/3094/12/29100منطقه13/97456

312
احداث فضای سبز كوی منابع طبيعی خيابان برهان جنب اداره نمونه گيری حفاری در 

 شهرداری3منطقه 
2,10092/2/319210010سازمان خدمات موتوری1/100/6327

231,407پروژه های مربوط به احداث پارك فرشيد 

3,24592/7/19210015سازمان پارکها و فضای سبز1/100/7696 شهرداری3 در  منطقه 2احداث پارك فرشيد 313

3,83391/2/2191100سازمان پارکها و فضای سبز1700/7809 شهرداری3واقع در حوزه خدماتی  منطقه  (بهزادشهر)2احداث پارك فرشيد 314

2,2969191100سازمان عمران شهری1700/7752 شهرداری3تکميل خيابان فرشيد دو حد فاصل خيابان عالف تا زوييه ملی راه در منطقه 315

5,64091/5/1594/12/2910022سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/12/1 شهرداری3 در منطقه 2عمليات احداث پارك فرشيد 316

70091/3/2091100منطقه  13/6729خريد وكاشت چمن در خيابان فرشيد دو مليراه317

40089/11/790/1/8100معاونت فني و عمراني319/359پياده رو سازی جدولگذاری قسمتی از خيابان فرشيد  منطقه 318

319
 3 در منطغه 2 متری در دو طرف خيابان فرشيد 18خريد تجهيزات كامل برج نوری 

شهرداری
6879393100منطقه

320
 3 در منطغه 2 متری در دو طرف خيابان فرشيد 18خريد تجهيزات كامل برج نوری 

شهرداری
1809393100منطقه

321
 3  در سطح منطقه 2احداث زمين ورزشی فضای سبز حاشيه شرقی خيابان فرشيد 

شهرداری
1,83093/1/1694100معاونت فني و عمراني1900/7937

3,47994/9/894/12/29100منطقه13/97999 شهرداری3 در منطقه 2 فاز 2بهسازی پارك فرشيد 322

2,08694/9/1894/12/29100منطقه13/98593 شهرداری3 در منطقه 2احداث فضای سبز بلوار و ميدان فرشيد 323

4009191100منطقه شهرداری3 در منطقه 2تامين و اجرای تاسيسات روشنايی خيابان فرشيد 324

12095/1/2395100معاونت خدمات شهری13/109814 شهرداری3بهسازی شبکه آب خام داخلی پارك فرشيد دو در منطقه 325

2,0009595100منطقهاصالح هندسی ورودی خ فرشيد دو ملی راه326

12095/12/0895100منطقه13/122725 شهرداری3 ملی راه توسط منطقه 2اصالح هندسی دور برگردان خيابان فرشيد 327

صفحه 10۹ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

خاتمه 3,6579191100سازمان پارکها و فضای سبز1/5965(فرشيد دو) شهرداری3در منطقه  (پارك محله ای)اجرای پروژه های توسعه فضای سبز 328

خاتمه 73596/11/1897/1/18100منطقه13/139295 شهرداری3 در منطقه 2احداث سرويس بهداشتی شش چشمه در پارك فرشيد 329

17,630پروژه های مربوط به كوی فرهنگيان

330
، خيابان اصلی وصال، واقع در حوزه خدماتی 2احداث زمين ورزشی كوی فرهنگيان 

 شهرداری3منطقه 
69790/10/1091/2/8100منطقه3/12/40030

331
 3، واقع در حوزه خدماتی منطقه 2احداث زمين ورزشی در محدوده كوی فرهنگيان 

شهرداری
67490/9/290/12/2100منطقه3/12/34335

332
 خدمات شهری، واقع در حوزه 4، پشت ناحيه 1احداث زمين ورزشی كوی فرهنگيان

 شهرداری3خدماتی منطقه 
70090/10/391/2/1100منطقه3/12/38394

3,50091/7/2291100سازمان ميادين1700/9525شهرداری3احداث بازارچه محله فرهنگيان در منطقه333

44392/12/1093/1/10100منطقه13/56798 شهرداری3پياده روسازی در فضای سبز اطراف ميدان فرهنگيان در سطح منطقه 334

335
 3 در منطقه 2 و فرهنگيان 1بهسازی و تکميل روشنايی زمينهای ورزشی فرهنگيان 

شهرداری
47994/5/2494/12/29100منطقه13/91348

336
 3و جدولگذاری اطراف مسجد فرهنگيان در منطقه  (پياده روسازی  )محوطه سازی 

شهرداری
22793/11/2094100منطقه13/80735

337
 3در منطقه 1 و فرهنگيان 2بهسازی و تکميل روشنايی زمينهای ورزشی فرهنگيان 

شهرداری
4809393100منطقه

6679292100منطقه شهرداری3 چشمه پارك فرهنگيان در منطقه 10احداث سرويس بهداشتی 338

3,06594/4/294/12/29100منطقه13/88708 شهرداری3اجرای عمليات تکميل پارك فرهنگيان در منطقه 339

340
لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی خيابان احسان واقع در كوی فرهنگيان يک با لوله 

 شهرداری3 ميلی متری پلی اتيلن در منطقه 500
3,5009494100منطقه13/103873

27994/11/1294/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/4/1 مطالعات و طراحی پارك محله ای خليج فارس واقع در كوی فرهنگيان341

342
 3احداث زمين ورزشی بسکتبال جنب مسجد صاحب الزمان فرهنگيان در منطقه 

شهرداری
از اينجا برداشته شود1,2001394/10/2695100منطقه13/100519

1,45996/12/797/2/7100منطقه13/140347 شهرداری3اجرای عمليات پياده روسازی پارك فرهنگيان واقع در حوزه خدماتی منطقه 343

خاتمه پيمان26096/12/1397100سازمان عمران شهری101/17/14/13/3/16/2 شهرداری3اصالح هندسی بلوار فرهنگيان در منطقه 344

صفحه 110 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

58,176پروژه های مربوط به كوی علی آباد

14,86393/12/2893/12/29100سازمان خدمات موتوری11/9/1/6(تعهدی)3احداث پارك علی آباد در م 345

8,20794/12/1995/12/29100سازمان خدمات موتوری108/17/14/3/4 شهرداری3زيرسازی تا حد اليه اساس معابر كوی علی آباد در منطقه 346

10,36393/5/1993/12/29100معاونت فني و عمراني1900/8105 شهرداری3زير سازی تا حد اليه اساس و جدولگذاری معابر كوی علی آباد در منطقه 347

50094/1/2594/3/25100منطقه13/83061 شهرداری3همسطح سازی درب حوضچه های فاضالب كوی علی آباد در منطقه 348

9,6209394100منطقه شهرداری3آسفالت معابر كوی علی آباد در منطقه 349

1900/8605 شهرداری3زيرسازی تا حد اليه اساس و جدولگذاری معابر كوی علی آباد در م 350
سازمان همياری شهرداريهای 

استان خوزستان
10,36493/05/1993/09/16100

351
جدولگذاری و پياده روسازی مسير ارتباطی ضلع شمالی بلوار فرودگاه تا سه راهی زوييه 

 شهرداری3و علی آباد در منطقه 
2,61095/11/2095100100منطقه13/121791

1,64997/2/197/4/1100100منطقه13/142820 شهرداری3زيرسازی تا حد اليه اساس معابر خاكی كوی علی آباد در منطقه 352

2,577پروژه های مربوط به كوی عابدی

47993/6/893/12/29100منطقه13/69531 شهرداری3پياده رو سازی كوی عابدی در منطقه 353

354
 3خريد و نصب دو مجموعه بازی پلی اتيلن جهت شهرك نظام مهندسی در منطقه 

شهرداری
تحويل موقت شد89896/4/2696/5/26100100منطقه13/129035

355
خريد و نصب دو مجموعه بازی پلی اتيلن جهت نصب در شهرك نظام مهندسی در 

 شهرداری3منطقه 
1,20095/12/0496100102منطقه13/122513

1,766 شهريور17پروژه های مربوط به زمين ورزشی 

356
 شهريور، واقع در حوزه خدماتی  17تهيه و اجرای چمن مصنوعی زمين ورزشی كوی 

 شهرداری3منطقه 
70091/11/1691100100منطقه 13/27683

1409393100منطقه شهرداری3 شهريور در منطقه 17تکميل روشنايی زمين ورزشی كوی 357

92694/11/395100منطقه13/100955 شهرداری3 شهريور در منطقه 17چمن مصنوعی زمين ورزشی پارك 358

صفحه 111 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

1,507پروژه های مربوط به پارك رودكی

66792/10/1892/12/18100منطقه13/53028 شهرداری3 چشمه پارك رودكی در منطقه 10احداث سرويس بهداشتی 359

84094/8/2794/12/29100منطقه13/97416 شهرداری3بهسازی پارك رودكی در منطقه 360

88,120پروژه های مشترك

361
زيرسازی تا حد اليه اساس خيابانهای زوئيه ، ملی راه ، زرگان ، كوی فرهنگيان ، زيتون 

 شهرداری3كارمندی و كوی ملت در منطقه 
3,07194/5/3194100منطقه13/91825

7,42089/4/2989/8/26100100معاونت فني و عمراني19/8114 شهرداری3 كوی ملت در منطقه 4آسفالت جاده ملی راه و فاز 362

363
 3جدولگذاری بدون كانيو در سطح زيتون كارمندی و كوی ملت، واقع در منطقه 

شهرداری
70090/7/491100100منطقه3/12/25493

364
احداث سرويسهای بهداشتی پارك زيتون كارمندی و پارك فرهنگيان، واقع در حوزه 

 شهرداری3خدماتی منطقه 
70090/9/290/12/2100100منطقه3/12/34334

365
 كوی 4، آيلند فاز ..خاكريزی با خاك نباتی در بهزاد شهر، محوطه جنب امام زاده عبدا

ملت و قسمتی از شهرك بعثت
69990/10/790/12/7100100منطقه3/12/38395

366
خاكريزی نباتی در شهرك بهلول، كوی نفت و كوی ملی حفاری، واقع در حوزه خدماتی 

 شهرداری3منطقه 
69890/11/1191/3/9100100منطقه3/12/44620

367
عمليات تکميل باند كندرو شمالی ورودی اهواز حد فاصل سه راهی صنايع فوالد و 

ميدان سپيدار
9,80090/3/2191/1/12100100منطقه1900/1199

368
اجرای لوله گذاری با لوله آزبست، مسير فرودگاه، بلوار پاسداران، جاده ساحلی كوی 

ملت، اتصال سپتيک كوی عابدی و اتصال لوله فلکه اقبال ،واقع در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری3

69590/8/2690/12/24100100منطقه3/12/33687

70091/8/191100منطقه 13/18264خريد و نصب ايستگاه اتوبوس مکانيزه369

370
 كوی ملت، فرهنگيان، بلوار دغاغله، 4رنگ آميزی جداول ملی راه، بلوار مدرس، فاز 

 شهرداری3بلوار فرشيد دو  در سطح منطقه 
60092/2/1492100منطقه13/34814

371
دفع آبهای سطحی حد فاصل سه راه فرودگاه تا زرگان در  (م. م500آزبست )لوله گذاری

 شهرداری3منطقه 
3,67791/6/893/12/29100سازمان عمران شهری14/3/10/1

372

 فضای سبز، 3، پارك روبروی دفتر ناحيه (كوی جانبازان)چمنکاری حاشيه شهرك بعثت 

 3مسير خزانه، حد فاصل پل واليت تا ميدان چهار اسب و پارك آغاجاری در منطقه 

شهرداری

70092/12/493/2/4100منطقه13/56322

70093/4/2593/7/25100منطقه13/66618 شهرداری3خاكبرداری و خاكريزی نباتی حد فاصل پل سوم و پل نهم درمنطقه 373

صفحه 112 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

374
 كوی ملت ،كوی نفت، كوی حفاری 4خاكبرداری و خاكريزی نباتی در شهرك واليت ،فاز 

و كوی آغاجری در منطقه سه شهرداری
7009292100منطقه2/12/38395

2009292100منطقه شهرداری3نصب تابلو در مسير پل نهم تا پل سوم كيانپارس در منطقه 375

376
... همسطح سازی درب منهولها در كوی فدك،شهرك آغاجاری ،كوی منابع طبيعی و

 شهرداری3درمنطقه 
7009292100100منطقه13/71059

377
اجرای عمليات بدنه سازی ديوارهای خيابانهای دانيال ، شهيد عالف ، بلوار پاسداران و 

 شهرداری3سه راهی فرودگاه در منطقه 
1,0009393100منطقه

378
 3 كوی ملت در منطقه 3بهسازی و تکميل روشنايی زمينهای ورزشی فدك و فاز 

شهرداری
4709393100منطقه

379
 3مجموعه ورزشی و وسايل بازی پاركهای كوی فدك ، ملت و كوی فرهنگيان در منطقه 

شهرداری
59694/6/3094/12/29100منطقه13/93763

380

- نورپردازی فضای عمومی مسير بلوار بسيج از ميدان شهيد بندر تا پليس راه اهواز

ماهشهر و مسير سرتاسری بلوار نفت و بلوار پاسداران حد فاصل ميدان شهيد بندر تا 

 شهرداری3زرگان در منطقه 

69794/7/2294/12/29100منطقه13/95213

381
افزايش حجم عمليات اجرايی پروژه احداث خط انتقال آب خام از ايستگاه پمپاژ جنب 

 شهرداری3 در منطقه 4 و 3، 2 ، 1استخرموج تا فاز 
4,19893/9/994/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/12/1

54594/7/894/12/29100منطقه13/94213 شهرداری3 در منطقه 4 با بلوار فاز 3اصالح هندسی بلوار اهوازيان تقاطع فاز 382

383
 3پياده رو سازی در كوی سميه و منازل سپاه و كوی بهلول و سه راه تپه در منطقه 

شهرداری
68094/5/3194/12/29100منطقه3/12/91809

1,5009494100منطقه13/101425 شهرداری3 در منطقه 4 و 1خاكبرداری و خاكريزی نباتی قطعات فضای سبز در نواحی 384

385
 تا 3جدولگذاری و زيرسازی تا حد اليه اساس مسير ارتباطی انتهای خيابان شريعتی 

 شهرداری3ميدان فرهنگيان در منطقه 
1,29394/11/2095100منطقه13/102323

386
 3اجرای نور پردازی درختچه های بلوار پاسداران و روشتايی بلوار مدرس در منطقه 

93شهرداری در سال 
7069494100منطقه

387
خاكبرداری و خاكريزی نباتی خ گلبهار، بعثت، روبروی دفتر ناحيه، مسير خزانه، صوت 

 شهرداری3 در منطقه 13گير و فتح 
70092/9/1292/11/12100منطقه13/50558

388
 ميليمتر زيتون كارمندی 250لوله گذاری دفع آبهای سطحی با لوله پلی اتيلن سايز 

 شهرداری3خيابان حجت و كوی آغاجاری خيابان پايانه در منطقه 
1,24294/10/2694/12/29100منطقه13/100520

389
خريد لوله جهت دفع آبهای سطحی خيابان شهيد عالف واقع در كوی زيتون كارمندی و 

 شهرداری3خيابان احسان كوی فرهنگيان يک در منطقه 
2,5009494100منطقه13/103659
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390

 رنگ در مسيرهای رفت و برگشت فرودگاه ، 7خريد و نصب ريسه های بلوطی 

 3خيابانهای اصلی زيتون ، زاويه ، توحيد و بلوارهای مدرس و ذوالفقاری در منطقه 

شهرداری

1,2009494100منطقه13/106446

391
مطالعات شناسايی ، برداشت و اولويت بندی كليه مشکالت ترافيکی مناطق زيتون و 

 شهرداری3كوی ملت در منطقه 
60093/11/2094100منطقه1900/9378

392
نرده گذاری زير پلهای عابر پياده زيتون كارمندی ، سه راه فرودگاه و انبار هاللی در 

 شهرداری3منطقه 
1,0109494100منطقه

393

 ميليمتر اتوبان پاسداران از 250لوله گذاری دفع آبهای سطحی با لوله پلی اتيلن سايز 

 سپتيک نفتون 24مسجد زرگان تا جاده ساحلی و كوی نفت خيابان اصلی ارشاد از نبش 

 شهرداری3در منطقه 

3,79694/8/1794/12/29100منطقه13/96703

394
 ميليمتر خيابان زاهد از 250لوله گذاری دفع آبهای سطحی با لوله پلی اتيلن سايز 

پاسداران تا كميل ، خيابان عالف از بهزاد شهر تا نبش فياض ، دور برگزدان جاده اهواز 

 شهرداری3 فرعی در منطقه 9ماهشهر و كوی نيرو 

2,39894/9/2294/12/29100منطقه13/13/98673

1809494100منطقه شهرداری3زيتون و كوی نيرو در منطقه - خريد و اجرای نقوش ترافيکی كوی ملت 395

396
جدولگذاری و زيرسازی تا حد اليه اساس جاده ورودی كوی علی آباد حد فاصل جاده 

 شهرداری3فرودگاه و جاده كمربندی زوئيه در منطقه 
2,11594/7/2694/12/29100منطقه13/95325

7009292100منطقه13/59401(فدك) شهرداری3پياده رو سازی كوی آزادی و فدك در منطقه 397

398
خريد ريسه های بلوطی به منظور آذين بندی خيابان اصلی زيتون و بلوار پاسداران در 

 شهرداری3منطقه 
1,20095/5/495100منطقه13/111198

399
 متری 32تامين روشنايی احداث فضای سبز ساحل كارون حد فاصل استخر موج تا بلوار 

شهرداری3ذوالفقاری واقع در حوزه خدماتی در منطقه 
2569191100سازمان خدمات موتوری

1209494100منطقه شهرداری3اجرای خط كشی عابر پياده و نقوش زيتون و كوروش توسط منطقه 400

401
نرده گذاری بين پلهای عابر پياده روبروی زيتون كارمندی و ميدان فرودگاه و بلوار بسيج 

 شهرداری3توسط منطقه 
82095/10/1995100منطقه13/120046

402
 عدد وال واشر پرچمی جمهوری اسالمی ايران به منظور نصب در بلوار 51خريد 

 شهرداری3پاسداران ، حد فاصل سه راه فرودگاه تا ورودی زرگان در منطقه 
23095/4/1595100منطقه13/89410

75095/10/1296100منطقه13/119554، زاويه و فرهنگيان2تهيه پايه های روشنايی ورودی شهرك جانبازان، فرشيد 403

404
زيتون كارمندی ، خيابان ) شهرداری 3مطالعات احداث شبکه و ايستگاه در منطقه 

(شهيد طباطبايی ، زاويه 
2211395/04/0595100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/17
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405
برچيدن گل ميخ و استدهای ترافيکی واقع در خيابانهای زاويه و مهران زيتون كارمندی 

 شهرداری3در سطح منطقه 
9595/12/1895100منطقه13/123441

406
 3 باب ايستگاه اتوبوس معمولی شهرك جانبازان و كوی ملت توسط منطقه 2خريد 

شهرداری
1209595100101منطقه1200/51223

407
 3بهسازی پارك هفت جام نرگس و پارك زيتون و آيلند ورودی فرودگاه در منطقه 

شهرداری
5,30088/11/689/2/6100100منطقه1/5087

408
ترميم نوارهای حفاری و تخريب جويهای روباز و تعريض خيابان اول شهدای زرگان حد 

فاصل باند كندرو شرقی بلوار پاسداران تا مقابل خيابان دوم اتوبوسرانی و تسطيح و 

 شهرداری3خاكبرداری خيابانهای شهدای زرگان در منطقه 

14درشرف ماده 2,23395/12/2195/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/3/29/1

409
ترميم و تعويض جداول عروسکی و نصب جداول عروسکی بلوار مدرس و بسيج در 

 شهرداری3منطقه 
2,10994/10/2694/12/29100منطقه13/100518

40593/8/1493/9/14100منطقه13/74115 شهرداری3رنگ آميزی ديوارهای نازيبای بلوار توحيد در منطقه 410

3209494100منطقه شهرداری3لوله گذاری بلوار اهوازيان در منطقه 411

69890/10/390/12/3100100منطقه3/12/38393خاكريزی با خاك نباتی در  شهرك بعثت412

69791/1/2291/3/7100100منطقه3/12/1770 شهرداری3احداث زمين ورزشی شهرك بهلول، واقع در حوزه خدماتی منطقه 413

1,0079494100منطقه شهرداری3خاكبرداری و خاكريزی نباتی رينگ دور شهرك جانبازان در منطقه 414

415
زيرسازی خيابان شهيد ناصر نيسی و خيابان های اطراف آن، واقع در حوزه خدماتی 

 شهرداری3منطقه 
39291/4/2191/8/22100100منطقه   13/9571

2,0589191100100سازمان عمران شهری شهرداری3م خيابان مدرسه صدری در منطقه . م1000لوله گذاری 416

417
پياده رو سازی ضلع غربی بلوار ارتباطی ميدان امام زاده عبداله تا بلوار شهيد دغاغله 

 شهرداری3در منطقه 
69592/9/692/11/6100منطقه13/50153

418
پياده رو سازی و جدولگذاری محوطه روبروی مجتمع قضايی شهيد تندگويان در منطقه 

 شهرداری3
7009393100منطقه

 دارد95تامين 1,77795/2/1595/5/15100منطقه13/106698 شهرداری3اجرای عمليات بهسازی فضای سبز محله ای ورودی نگارستان در منطقه 419

420
بهسازی و نورپردازی آبنما صخره ای پارك واليت و ميدان فرودگاه واقع در حوزه 

 شهرداری3خدماتی منطقه 
79997/4/297/5/2100منطقه13/145860

421
خريد تجهيزات و احداث آبنما در ميدان علی آباد و پل واليت و نورپردازی آالچيق های 

 شهرداری3بلوار پاسداران در حوزه خدماتی منطقه 
1,08597/7/797/9/7100منطقه13/150158
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422
تخريب جويهای روباز بتنی قديمی و تعريض و ترميم نوارهای حفاری خيابان يک 

 شهرداری3شهدای زرگان و پاكسازی سطوح خيابانهای شهدای زرگان در منطقه 
1,96197/8/997/9/9100معاونت فني و عمراني1900/16043

423
خريد و نصب مجموعه های بازی كودكان پلی اتيلنی در پارك فدك زرگان و خيابان 

بلوار كوی ملت در حوزه خدماتی منطقه سه شهرداری
1,10097/10/2497/11/24100منطقه13/155112

424
بهسازی و زيرسازی معابر زوئيه و زرگان ، باند تندرو غربی بلوار پاسداران جنب ميدان 

 شهرداری3 كوی ملت در منطقه 4 تا فاز 3فرودگاه و خيابان ارتباطی فاز 
3,1781395/01/2395/12/29100منطقه13/105346

3497,287پروژه های مربوط به سطح منطقه 

34590/8/3090/12/28100100منطقه3/12/31966 شهرداری3همسان سازی درب منهولها ، واقع در منطقه 425

30090/7/2190100100منطقه3/12/28453 شهرداری3احداث جايگاه سطل زباله، واقع در منطقه 426

6,00090/6/2090/9/20100100منطقه31900/1849بهسازی و روكش آسفالت خيابان ها و معابر منطقه 427

14990/12/1791/1/17100100منطقه3/12/49452(3منطقه)اجرای فنداسيون تابلوهای راهنمای مسير 428

429
،واقع در حوزه (لکه گيری و نوارهای حفاری)اجرای عمليات ترميم سطوح آسفالتی 

شهرداری3خدماتی منطقه
64590/7/1590/10/25100100منطقه3/12/27444

39590/2/333,037100100منطقه33/12/25494اجرای عمليات توسعه سايت اداری منطقه 430

60090/11/1991/3/19100100منطقه3/12/45757 شهرداری3تهيه مصالح مورد نياز، منطقه 431

432
 3 بصورت پراكنده در سطح منطقه 30*60تخريب جداول فرسوده و احداث جداول

شهرداری
70090/11/3091/1/30100100منطقه3/12/47419

65190/11/391/3/1100100منطقه3/12/42620 شهرداری3زيرسازی معابر فرعی در سطح منطقه 433

68090/12/690100100منطقه3/12/49066 شهرداری3اتوبوس در منطقه  (غير مکانيزه)احداث  ايستگاه معمولی 434

12090/12/2591/1/25100100منطقه3/12/52675شهرداری3اجرای فنداسيون تابلوهای راهنمای مسير توسط منطقه435

31190/12/1791/1/17100100منطقه3/12/51359 شهرداری3احداث جايگاه سطل زباله مکانيزه در سطح منطقه 436

65090/10/391/1/3100100منطقه3/12/38452 شهرداری3تسطيح و رگالژ وآبپاشی و كوبيدن اليه اساس در سطح منطقه 437

صفحه 116 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

40091/1/3091/2/30100100منطقه3/12/3161خط كشی عابر پياده438

91/4/2891100100 300منطقه3/12/10159 شهرداری3همسان سازی درب منهولها ، واقع در منطقه 439

90/11/2790100100 390منطقه3/12/47410 شهرداری3خريد و نصب تجهيزات ترافيکی و تابلوهای انتظامی توسط منطقه 440

70091/3/2491100100منطقه 13/9171 شهرداری3احداث  پهلوگاه های اتوبوس در منطقه 441

1,00091/2/2191100100سازمان خدمات موتوری1700/7810 شهرداری3خاكريزی نباتی، چمن كاری و نهال كاری در منطقه 442

443
 3، واقع در حوزه خدماتی منطقه (لکه گيری)اجرای عمليات ترميم سطوح آسفالتی 

شهرداری
38791/4/1291/6/12100100منطقه13/8658

6909191100100معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری3 مورد اصالح هندسی در نقاط حادثه خيز سطح منطقه 5اجرای 444

91/7/191100100 200منطقه13/15381 شهرداری3اجرای فونداسيون های تابلوهای راهنمای مسير توسط منطقه 445

4,93590/10/1391/4/13100100منطقه1900/3106 شهرداری3زيرسازی و آسفالت خيابان های فرعی واقع در منطقه 446

42590/10/1091/1/9100100منطقه3/12/40029 شهرداری3پياده روسازی عرض آيلند ها، واقع در منطقه 447

31091/5/2291100100منطقه13/12212احداث يک باب سرويس بهداشتی در محوطه ساختمان شهرداری منطقه سه448

65091/8/2791100100منطقه13/20470 شهرداری3نرده گذاری زير پل های عابر پياده  توسط منطقه 449

3,06291/2/2191100100سازمان عمران شهری شهرداری3بهسازی آسفالت فرسوده معابر در منطقه 450

68091/7/191/10/1100100منطقه13/15309 شهرداری3رنگ آميزی جداول معابر جديد االحداث توسط منطقه 451

452
جهت اجرای  (بصورت دستی)بارگيری، حمل، تخليه و پخش آسفالت به همراه قير پاشی 

 شهرداری3عمليات لکه گيری و ترميم سطوح آسفالتی در سطح منطقه 
7009191100100منطقه

68091/9/2791/11/27100100منطقه13/20830شهرداری3 ايستگاه معمولی اتوبوس در منطقه17احداث 453

1,66891/2/2191100100سازمان عمران شهری1700/9401 شهرداری3ترميم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری شده  در منطقه454

69791/1/2091/2/20100100منطقه3/12/1337 شهرداری3خريد گل فصلی در حوزه خدماتی منطقه 455
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70091/1/2191/4/21100100منطقه3/12/1769 شهرداری3خريد درختچه در حوزه خدماتی منطقه 456

457
واقع در حوزه (لکه گيری و نوارهای حفاری)اجرای عمليات ترميم سطوح آسفالتی

 شهرداری3خدماتی منطقه 
64591/2/691/5/16100100منطقه3/12/4040

15091/6/1891100100منطقه 13/14085 شهرداری3مطالعات نقشه برداری طرح های اصالح هندسی منطقه 458

30092/2/3092100100منطقه3عمليات اليروبی مسيرهای فاضالب منطقه459

3009191/10/8100100منطقه3عمليات اليروبی مسيرهای فاضالب منطقه460

70091/09/0191100100منطقه 13/21179 شهرداری3خريد  تجهيزات ترافيکی توسط منطقه461

69990/12/2591/1/25100منطقه3/12/52311 شهرداری3رنگ آميزی جداول توسط منطقه 462

1509191100منطقه3اجرای جايگاه گاری فان در منطقه 463

5809191100سازمان عمران شهری شهرداری3اجرای جداكننده های خيابانی توسط منطقه 464

3509191100سازمان پارکها و فضای سبز3خريد نهال، بذر و كود توسط منطقه 465

466
 137تهيه مصالح مورد نياز، كرايه ماشين آالت و اجرای عمليات عمرانی خدمات سامانه 

3منطقه 
2,5009191100منطقه

50091/5/2291100منطقه313/12210خريد و تعمير پمپ های سيار ، ايستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنما در منطقه467

68091/5/391/7/3100منطقه13/10687 شهرداری3رنگ آميزی جداول معابر اصلی توسط منطقه 468

65091/2/3091/4/30100منطقه13/58936 شهرداری3اجرای خط كشی محوری معابر، بلوارها و خيابانهای اصلی توسط منطقه 469

4629091100منطقه شهرداری3خاكريزی با خاك نباتی در سطح منطقه 470

68091/9/191/1/1100منطقه13/2179 شهرداری3خريد اقالم و تجهيزات ترافيکی توسط منطقه 471

3009191100منطقهشهرداری3خريدتابلو حاشيه نما توسط منطقه472

70091/8/891100منطقه 13/18854 شهرداری3اجرای عمليات كاشت نهال درب منازل در حوزه خدماتی منطقه 473

صفحه 118 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

474
اجرای عمليات اليروبی و شستشوی منهولهای فاضالب و خطوط شبکه های جمع آوری 

واقع در منطقه سه شهرداری
40092/4/3192/5/30100منطقه13/36680

475
اجرای عمليات اليروبی و شستشوی منهولهای فاضالب و خطوط شبکه های جمع آوری 

واقع در منطقه سه شهرداری
70092/4/3192/7/29100منطقه13/36369

2,3689191100سازمان عمران شهری شهرداری3ترميم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری شده در منطقه 476

40092/4/3192/5/30100منطقه13/36680 شهرداری3همسطح سازی درب منهولها در منطقه 477

70092/5/792/7/6100منطقه13/40839 شهرداری3رنگ آميزی سطوح و ديوارهای فرسوده و نامناسب در سطح منطقه 478

479
خريد  پنج نوع گل فصلی جهت فضای سبز و كاشت در سطح منطقه سه شامل گل 

سدم، گل شب بو، گل اطلسی، گل گازانيا، گل شمعدانی
39392/3/2992/4/28100منطقه13/23616

480
خريد  شش نوع گل فصلی جهت فضای سبز و كاشت در سطح منطقه سه شامل گل 

گازانيا، گل ميمون، گل علم زينتی، گل شمعدانی، گل برفی، گل اطلسی
70092/3/2992/4/28100منطقه13/21704

69992/4/3192/6/29100منطقه13/39444 شهرداری3لکه گيری و ترميم سطوح آسفالتی در  منطقه 481

8009292100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6322 شهرداری3 منطقه 1چمن كاری در ناحيه 482

8009292100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6322 شهرداری3 منطقه 2چمن كاری در ناحيه 483

90092/2/3192100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6322 شهرداری3 منطقه 4 و 3چمن كاری در ناحيه 484

2,10092/11/1392100سازمان پسماند31/100/8658اليروبی مسيرها خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب در منطقه 485

70092/7/1293/1/7100منطقه13/57263 شهرداری3 باب ايستگاه مکانيزه در سطح منطقه 3احداث 486

70092/5/2092/6/20100منطقه13/43227 شهرداری3خريد تجهيزات ترافيکی توسط منطقه 487

38093/1/2693/4/1100منطقه13/99410 شهرداری3خريد آسفالت جهت ترميم نوار حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه488

37192/4/892/7/8100منطقه13/47972 شهرداری3 شهرداری توسط منطقه 3تکميل اتاق نگهبانی ساختمان منطقه 489

45092/6/3192/9/30100منطقه13/45402 شهرداری3اجرای خط كشی عابر پياده توسط منطقه 490

7009292100منطقه شهرداری3خريد رنگ و اجرای خط كشی محوری در  منطقه 491

صفحه 11۹ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

2,1889292100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6378خريد نهال492

1,1499292100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6378خريد بذر493

1,4889292100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6378خريد كود494

495
 3تهيه آسفالت جهت اجرای عمليات ترميم نوارهای حفاری بصورت پراكنده در منطقه 

شهرداری
5289292100منطقه

7009292100منطقهخريد رنگ سرد ترافيکی در منطقه سه شهرداری496

35092/11/692/12/6100منطقه13/54097 با طرح آبشاری در منطقه سه شهرداریLEDاجرای عمليات نور پردازی  با چراغهای 497

2,22091/2/2196/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/14/13/3/16/1 شهرداری3 زيرسازی تا حد اليه اساس  معابر فرعی و اصلی در منطقه 498

3,45891/6/796/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/14/13/3/16/1 شهرداری3 زيرسازی تا حد اليه اساس و آسفالت معابر فرعی و اصلی در منطقه 499

18,0009292100سازمان عمران شهری1/100/6332 شهرداری3بهسازی و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه500

7,5009292100سازمان عمران شهری1/100/6332 شهرداری3 آسفالت معابر زيرسازی شده در منطقه 501

2,80192/2/2992100سازمان عمران شهری101/17/3/30 شهرداری3زيرسازی معابر تا حد اليه اساس در منطقه 502

2,92786/12/887/2/8100معاونت فني و عمراني319/23920عمليات احداث جدولگذاری پياده رو سازی در سطح منطقه 503

69585/5/1585/8/15100100معاونت فني و عمراني19/8752 شهرداری3تهيه ، حمل و پخش خاك نباتی فضای سبز در منطقه 504

2,14986/11/1587/1/15100100معاونت فني و عمراني19/16341 شهرداری3تهيه ، حمل  خاك نباتی فضای سبز در منطقه 505

3,69191/7/391/10/3100100سازمان نوسازی و بهسازی31900/5080واقع در شهرداری منطقه LSFتکميل ساختمان    506

7009292100منطقه13/62609تخريب و جدول گذاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه سه شهرداری507

6509292100100منطقه13/50544ترميم نوارهای حفاری عرضی در منطقه سه شهرداری508

7009292100100منطقه13/50544 شهرداری3اجرای عمليات ترميم نوارهای حفاری بصورت پراكنده در منطقه 509

صفحه 120 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

510
تهيه آسفالت به عهده )  شهرداری 3لکه گيری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 

(كارفرما
7009292100100منطقه13/70049

2,8009292100معاونت فني و عمرانيرنگ آميزی جداول و بلوارهای اصلی در منطقه سه شهرداری511

100 شهرداری3خريد رنگ واجرای خط كشی محوری در منطقه 512

100 شهرداری3خريد رنگ واجرای خط كشی عابر پياده در منطقه 513

1,14593/6/1293/12/29100منطقه13/70022 شهرداری3جدول گذاری در سطح معابر نواحی سه و چهار منطقه 514

69793/6/293/12/29100منطقه13/69167 شهرداری3 خدمات شهری در منطقه 4عمليات ساختمانی ناحيه 515

516
 3خريد ،نصب وايمن سازی مبلمان وتجهيزات پاركی ووسايل بازی وتندرستی در منطقه 

شهرداری
8,00093/8/2193/12/29100سازمان زيباسازی15/3/18

87693/12/2594/1/25100منطقه13/83481 شهرداری3عمليات خاكريزی نباتی در منطقه 517

7009394100منطقه شهرداری3 در منطقه 137خريد مصالح و اجرای عمليات عمرانی سامانه 518

5009393100منطقه شهرداری3در منطقه 137خريد مصالح واجرای عمليات عمرانی سامانه 519

1,20093/12/994/2/6100منطقه13/81969 شهرداری3لکه گيری وترميم سطوح آسفالتی معابر منطقه 520

521
خريد وتعمير ونگهداری از ايستگاههای پمپاژ شبکه دفع آبهای سطحی وفاضالب در 

 شهرداری3منطقه 
5009393100منطقه

522
تهيه آسفالت به عهده  ) شهرداری 3لکه گيری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 

(كارفرما 
6969393100منطقه

70093/10/193/11/1100منطقه13/77299 شهرداری3هرس درختان در منطقه 523

1,40093/12/1793/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/25 شهرداری3در منطقه  (كاشت گلهای گلدانی  )توسعه فضای سبز 524

90093/12/2393/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز3112/14/3/25طرحهای حجمی فضای سبز در منطقه 525

45093/11/194/1/31100منطقه13/84882 شهرداری3رنگ آميزی پلهای عابر پياده در منطقه 526

46693/12/2594/1/25100منطقه13/83461 شهرداری3زيرسازی تعدادی از معابر خاكی كوی اتوبوسرانی در منطقه 527

2,80093/01/893/03/14معاونت فني و عمراني1900/7931

صفحه 121 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

1,0009393/12/29100سازمان زيباسازی15/3/18/1 شهرداری3انجام طراحی واجرای نقاشی ديواری در منطقه 528

7,40892/2/3193/12/29100سازمان پارکها  وفضای سبز112/14/3/25/2 شهرداری3خريد گل وگياه ،بذر،نهال،سم،وكود جهت منطقه 529

7009393100منطقه شهرداری3خريد وتعمير پمپ های آبنمادر منطقه 530

4509393100منطقه شهرداری3خريد و تعمير پمپ های آبنما در منطقه 531

2009292100منطقه13/71058 شهرداری3نصب تجهيزات ترافيکی توسط منطقه 532

1,27592/2/3193/12/29100سازمان خدمات موتوری108/14/17/3/48 شهرداری3جدولگذاری و تعويض جداول فرسوده در سطح نواحی منطقه 533

2,04094/01/2994/12/29100منطقه13/84723 شهرداری3رنگ آميزی جداول در منطقه 534

709393100منطقه شهرداری3نصب تجهيزات ترافيکی توسط منطقه 535

7009393100منطقه شهرداری3كاشت درختچه های گلدار در سطح منطقه 536

1,5009393100منطقهشهرداری3خريد ونصب تابلووتجهيزات ترافيکی در منطقه 537

68994/7/494/12/29100منطقه13/93916 شهرداری3 خدمات شهری منطقه 2تکميل عمليات ساختمان ناحيه 538

4009393100منطقه شهرداری3اجرای خط كشی محوری وعابر پياده  در منطقه 539

7009393100منطقه شهرداری3يکپارچه سازی سيستم اداری منطقه 540

541
خريد گل وگياه ،سم ولوازم باغبانی ،هرس درختان وماشين آالت آبياری فضای سبز در 

 شهرداری3منطقه 
2009393100منطقه

6909393100منطقه شهرداری3نصب و جمع آوری خريد تابلو و تجهيزات ترافيکی در منطقه 542

1,4009393100منطقه شهرداری3 در شش ماهه دوم در منطقه 137خريد مصالح و عمليات عمرانی سامانه 543

7009393100منطقه شهرداری3 در منطقه 2و 1هرس درختان در سطح نواحی 544

6899393100منطقه شهرداری3زير سازی تا حد اليه اساس معابر خاكی در منطقه 545

صفحه 122 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

709393100منطقه شهرداری3اجرای خط كشی عابر پياده و نقوش روی سرعتگاههای ترافيکی در منطقه 546

1,5009393100منطقه شهرداری3در منطقه  (گلکاری  )توسعه فضای سبز 547

6809393100منطقه شهرداری3خريد و نصب المان های شهری در منطقه 548

7009393100منطقه شهرداری3هرس درختان در منطقه 549

3009393100منطقه(تهيه مصالح به عهده كارفرما  ) شهرداری 3لکه گيری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 550

7009393100منطقه شهرداری3خريد و تامين كود در منطقه 551

65093/07/1293/12/29100منطقه13/72071 شهرداری3تامين روشنايی پاركهای منطقه 552

6,5009393100سازمان عمران شهری شهرداری3 تکميل زير سازی معابر منطقه 553

69794/7/194/12/29100منطقه13/93886 شهرداری3خريد نهال توسط منطقه 554

73594/8/394/12/29100منطقه13/97460 شهرداری3 در منطقه 3چمن كاری ناحيه 555

8,0009393100منطقه شهرداری3نورپردازی پل طبيعت منطقه 556

1759494100منطقه شهرداری3خريد و تامين سم در منطقه 557

99694/7/2294/12/29100منطقه13/97120 شهرداری3خريد كود ورمی كمپوست در منطقه 558

37694/7/194/12/29100منطقه13/93887 شهرداری3خريد لوازمات باغبانی در منطقه 559

1,19394/7/194/12/29100منطقه13/93889 شهرداری3كاشت گياهان پوششی در منطقه 560

64394/6/1794/12/29100منطقه13/95421 شهرداری3خريد تجهيزات ترافيکی در منطقه 561

31294/7/2294/12/29100منطقه13/59509 شهرداری3خريد ريسه سوزنی در منطقه 562

78094/7/194/12/29100منطقه13/93893 شهرداری3خريد رنگ دوجزئی و اجرای خط كشی عابر پياده در منطقه 563

صفحه 123 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

49594/7/194/12/29100منطقه13/93894 شهرداری3خريد رنگ سرد جهت خط كشی محوری در منطقه 564

27994/6/1194/12/29100منطقه3/12/92653 شهرداری3انجام عمليات نقشه برداری در منطقه 565

67794/7/2694/12/29100منطقه13/95326 شهرداری3نصب تجهيزات ترافيکی در منطقه 566

1,2009494100منطقه شهرداری3خريد و نصب ايستگاه اتوبوس مکانيزه در منطقه 567

7009494100منطقه شهرداری3كاشت درختچه های گلدار در منطقه 568

1,18494/7/2294/12/29100منطقه13/59510 شهرداری3ميدان ها و بلوارهای سطح منطقه  (ريسه چراغی  )آذين بندی 569

31694/5/1994/12/29100منطقه91091/13 شهرداری3خريد و نصب ايستگاه اتوبوس معمولی در منطقه 570

76094/8/2794/12/29100منطقه13/97417 شهرداری3لکه گيری و ترميم سطوح آسفالتی در منطقه 571

45094/8/2494/12/29100سازمان زيباسازی109/15/3/35/1 شهرداری3رنگ آميزی ديوارهای فرسوده در منطقه 572

54594/8/2494/12/2910044سازمان زيباسازی109/15/3/35/1 شهرداری3در منطقه  (نقاشی ديواری  )بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده 573

574
تهيه آسفالت به  ) شهرداری 3لکه گيری و آسفالت بصورت دستی و پراكنده در منطقه 

(عهده كارفرما می باشد 
2,25894/6/994/12/29100منطقه13/92470

575
 3خريد و تعمير پمپ های سيار ، ايستگاههای پمپاژ و پمپ های آبنما در منطقه 

شهرداری
58594/5/1994/12/29100منطقه13/91153

5009494100منطقه شهرداری3 متری در منطقه 6 عدد وال واشر پرچمی ال ای دی 100خريد 576

1,0509494100منطقه شهرداری3تعمير و نگهداری شبکه آب خام ايستگاه پمپاژ در منطقه 577

8009494100منطقه شهرداری3تامين بذر در منطقه 578

40391/10/1091100منطقه 13/24402خريد گل و گياه از نهالستان ايران زمين579

32394/8/2394/12/29100منطقه13/97394 شهرداری3تعميرات دفتر شهردار ، مالی و سالن انتظار منطقه 580

889494100منطقه شهرداری3تعمير و نگهداری پمپهای شبکه دفع آبهای سطحی در منطقه 581

صفحه 12۴ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

1959494100منطقه شهرداری3اجرای گذرگاه عابر پياده در منطقه 582

2509494100منطقه شهرداری3خريد تجهيزات و تعمير ايستگاههای اتوبوس در منطقه 583

12094/9/294/12/29100منطقه13/97663 شهرداری3خريد سرعتگير پالستيکی توسط منطقه 584

54,09994/8/1895/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/13/3/16/2 شهرداری3آسفالت معابر زيرسازی شده و روكش آسفالت در منطقه 585

1,02394/9/494/12/29100منطقه13/97814 شهرداری3 در منطقه 2ترميم نوارهای حفاری در سطح ناحيه 586

90594/9/494/12/29100منطقه13/97815 شهرداری3 در منطقه 1ترميم نوارهای حفاری در سطح ناحيه 587

8009494100منطقه شهرداری3مسقف سازی پلهای عابر پياده در منطقه 588

1,68594/10/2694/12/29100منطقه13/100506 شهرداری3خريد لوله جهت لوله گذاری در منطقه 589

89793/12/794/3/7100منطقه13/82021 شهرداری3احداث سرويس بهداشتی  ده چشمه در منطقه 590

2,04993/12/594/3/5100منطقه13/81807 شهرداری3تهيه ، حمل و پخش خاك نباتی در منطقه 591

15393/12/2593/4/25100منطقه13/83484 شهرداری3اجرای همسان سازی درب منهولها در منطقه 592

1,09893/3/794100منطقه13/82015 شهرداری3 در منطقه 2و1پياده رو سازی و جدولگذاری معابر ناحيه 593

1,1009393100منطقه شهرداری3 در منطقه 4و3پياده رو سازی و جدولگذاری معابر ناحيه 594

595
 3جدول گذاری وزيرسازی تا حد اليه اساس محوطه مجموعه فرهنگی واقع در منطقه 

شهرداری
2,38193/11/2794/12/29100منطقه1900/9413

3,48294/12/2295100منطقه13/11270 شهرداری3ترميم سطوح آسفالتی و لکه گيری معابر در منطقه 596

2,71194/9/894/12/29100منطقه13/97998 شهرداری3احداث فضای سبز اتوبان جنب پاسگاه در منطقه 597

2,21994/12/2695100منطقه13/104704 شهرداری3تکميل آب خام كمربندی نفت در منطقه 598

3,48894/9/2294/12/29100منطقه13/98674 شهرداری3احداث شبکه آب خام در منطقه 599

صفحه 125 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

2809494100منطقه شهرداری3اجرای سرعتگاه آسفالتی در منطقه 600

601
خريد رنگ و اجرای خط كشی عابر پياده پرسپکتيو جهت طرح استقبال از مهر در 

 شهرداری3منطقه 
4201394/08/2494100منطقه13/98198

6,11294/4/494/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/23/2 شهرداری3احداث خط انتقال آب خام بلوار نفت در منطقه 602

603
انجام نقاشی ، زيبا سازی ، بدنه سازی و مناسب سازی ديوارها و پلهای عابر پياده در 

 شهرداری3منطقه 
1,01994/7/2694/12/29100منطقه13/95328

2,31094/8/1694/12/29100منطقه13/96569 شهرداری3خريد پايه های روشنايی جهت نصب در پاركهای سطح منطقه 604

1,5009494100منطقه13/104638 شهرداری3اليروبی شبکه اصلی و فرعی لوله های فاضالب معابر در سطح منطقه 605

3,6589393100منطقه شهرداری3عمليات احداث جدولگذاری و پياده روسازی در منطقه 606

1,05995/1/1695100منطقه13/104957 شهرداری3همسان سازی دريچه های فاضالب واقع در منطقه 607

608
 3نصب تابلو عالئم و تجهيزات و فونداسيون تابلوهای راهنمای مسير توسط منطقه 

شهرداری
1209494100منطقه

1,49194/11/1895100منطقه13/102128 شهرداری3پارتيشن بندی سالن طبقه همکف ساختمان اداری در منطقه 609

1209494100منطقه شهرداری3تعمير پمپ های آبنما توسط منطقه 610

599494100منطقه شهرداری3 در منطقه 3جابجائی پايه های برق مسير كوروش فاز 611

3,5009494100منطقه شهرداری3خريد وسايل بازی پلی اتيلن نيمکت و صندلی در منطقه 612

1209494100منطقه شهرداری3نصب تابلو و تجهيزات ترافيکی توسط منطقه 613

1209494100منطقه شهرداری3خريد تابلو و تجهيزات ترافيکی توسط منطقه 614

1209494100منطقه شهرداری3نصب فونداسيون تابلوهای راهنمای مسير توسط منطقه 615

159494100منطقه شهرداری3 عدد ايستگاه اتوبوس در سطح منطقه 3احداث فونداسيون و نصب 616

1209494100منطقه شهرداری3 متری و برشکاری توسط منطقه 2خريد لوله 617

صفحه 126 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

4009494100منطقه شهرداری3رنگ آميزی پايه های تابلوهای انتظامی و راهنمای مسير توسط منطقه 618

4009494100منطقه شهرداری3رنگ آميزی ايستگاههای اتوبوس در سطح منطقه 619

1209494100منطقه شهرداری3خريد رنگ سرد ترافيکی محوری در سطح منطقه 620

309494100منطقه شهرداری3اجرای خط كشی محوری با ماشين خط كشی در سطح منطقه 621

622
 اجرای عمليات تهيه ، حمل و پخش خاك نباتی جهت احداث و تکميل فضای سبز در 

 شهرداری3منطقه 
2,23394/1/2994/12/29100منطقه13/84720

3949494/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20/1 شهرداری3مطالعه و طراحی شبکه آب خام در منطقه 623

1209494100منطقه شهرداری3 دستگاه ايستگاه اتوبوس معمولی در منطقه 3خريد و نصب 624

82494/7/194/12/29100منطقه13/93892 شهرداری3دو جداره نمودن درب و پنجره های ساختمان منطقه 625

2,0009393100منطقه شهرداری3عمليات شبکه آب خام در منطقه 626

1149494100منطقه شهرداری3خريد و نصب تجهيزات و كپسول ترافيکی در سطح منطقه 627

628
 3 در سطح منطقه 95خريد گلهای پاييزه و زمستانه و گلهای گلدانی جهت ايام نوروز 

شهرداری
2,58894/12/594/12/2910080سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/12/2

1209494100منطقه شهرداری3خريد لوله و اتصاالت جهت راه اندازی سرويسهای بهداشتی در منطقه 629

630
 1نصب تجهيزات ترافيکی و چراغ چشمک زن ويژه استقبال از نوروز توسط منطقه 

شهرداری
1009494100منطقه

1209494100منطقه شهرداری3نصب سرعتگير پالستيکی در سطح منطقه 631

632
 3بهسازی و رنگ آميزی سطوح ديوارهای فرسوده و نامناسب پس از انتخابات در منطقه 

شهرداری
70092/12/2192/1/21100منطقه13/31343

1,20094/11/1395100منطقه13/101861 شهرداری3بهسازی ايستگاههای اتوبوس در سطح منطقه 633

6101395/06/1095100منطقه13/113141 شهرداری3خريد و اجرای رنگ دو جزئی توسط منطقه 634

صفحه 127 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

1,40895/4/2095100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/23(95شش ماهه اول )خريد گلهای فصلی بهاره و تابستانه 635

4,44693/9/2395/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/23/2توسعه شبکه آب خام  در منطقه سه شهرداری636

1,10793/10/2895100معاونت فني و عمراني1900/9284 شهرداری3 عمليات استقرار آزمايشگاه فنی و مکانيک خاك در ساختمان شماره 637

2,9259191100سازمان پارکها و فضای سبز1700/7809 شهرداری3احداث فاز اول ايستگاه آب خام در منطقه 638

2,49594/01/2394/4/25100منطقه13/84381 شهرداری اهواز3 خدمات شهری در منطقه 4احداث ساختمان جديد ناحيه 639

1,3009494100منطقه13/106189 شهرداری3 منطقه 1لوله گذاری شبکه آب خام در ناحيه 640

2,89394/12/995100منطقه13/103515 شهرداری3رنگ آميزی جداول توسط منطقه 641

642
 ) شهرداری 3 در منطقه 137خريد و تهيه مصالح جهت عمليات عمرانی خدمات سامانه 

( 95 ماهه اول سال 6
2,87095/3/3095/9/30100معاونت خدمات شهری13/106902

12095/3/1195100معاونت حمل و نقل و ترافيک13/104827 شهرداری3خريد رنگ ايستگاههای اتوبوس توسط منطقه 643

5,00094/12/195100سازمان عمران شهری101/17/14/3/29 شهرداری3خريد آسفالت برای عمليات ضروری لکه گيری در منطقه 644

12095/3/1195100منطقه13/104825 شهرداری3اجرای رنگ آميزی ايستگاههای اتوبوس توسط منطقه 645

646
ديواركوبی ، سقف كاذب ، كمدبندی و روشنايی جدارهای داخلی ساختمان اداری و 

 شهرداری3نواحی منطقه 
84595/3/1995100منطقه13/110316

30095/7/1396/6/13100منطقه13/114830 شهرداری3نقشه برداری در منطقه 647

3,1949595100منطقه3ترميم نوارهای طولی و عرضی پراكنده در نواحی م648

11595/2/1895100منطقه13/110549 شهرداری3خريد و اجرای خط كشی عابر پياده توسط منطقه 649

4569595100منطقهاجرای فونداسيون و نصب تابلوهای انتظامی و راهنمای مسير650

7009595100منطقهخريد رنگ سرد و اجرای خطوط محوری651

652
طرح استقبال از مهر  ) شهرداری 3رنگ آميزی و ديوار نويسی مدارس در سطح منطقه 

95 )
50095/9/295100سازمان زيباسازی109/15/16/3/45/1

صفحه 128 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

33195/12/1895/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/23/2 شهرداری3 در منطقه 96احداث طرح های حجمی نوروز 653

92395/12/1895/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/23/2 شهرداری3 در منطقه 96خريد گل جهت فرش گل نوروز 654

3,00095/09/1495/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/23/2 شهرداری3خريد نهال در منطقه 655

47596/3/196/5/1100100منطقه13/126499 شهرداری3نصب تجهيزات ترافيکی در منطقه 656

1,20096/10/496/11/4100100منطقه13/136914خريد رنگ دو جزيی توسط منطقه سه شهرداری657

30095/7/196/7/30100100منطقه13/114830 شهرداری3خدمات نقشه برداری در سطح منطقه 658

36096/3/2296/5/22100منطقه13/127542 شهرداری3نصب تابلو راهنمای مسير در منطقه 659

49896/9/2696/11/26100منطقه13/136383 شهرداری3اجرای عمليات همسان سازی درب منهولها در سطح منطقه 660

1,80991/12/1795100منطقه1900/5948 شهرداری3 در منطقه 7 و 5 ، 3 ، 2 ، 1تعمير و نگهداری ايستگاههای پمپاژ مناطق 661

55095/04/0695100منطقه1900/11676تهيه و اجرای سرعتگاه آسفالتی662

1,70094/12/595100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/3/12/2 شهرداری3خريدبذر گلهای گلدانی و نشاء در منطقه 663

90696/10/497/1/4100100منطقه13/136915اجرای رنگ دو جزيی توسط منطقه سه شهرداری664

665
 3خريد تجهيزات روشنايی به منظور تامين روشنايی پاركها و معابر در سطح منطقه 

شهرداری
2,03096/10/2896/11/28100100منطقه13/138219

46896/11/397/1/3100100منطقه13/138422 شهرداری3اجرای عمليات تعمير و بهسازی ايستگاه های اتوبوس در سطح منطقه 666

67296/12/797/1/7100منطقه13/140344 شهرداری3خريد رنگ روغنی جهت رنگ آميزی جداول واقع در حوزه خدماتی منطقه 667

41697/4/3197/5/31100100معاونت فني و عمراني1900/15435 شهرداری3جدولگذاری و پياده روسازی پراكنده در سطح منطقه 668

54295/7/1195/8/11100منطقه13/114707 شهرداری3خريد تجهيزات ترافيکی توسط منطقه 669

صفحه 12۹ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

1,12597/6/697/7/6100منطقه13/148660 شهرداری3خريد و اجرای رنگ دو جزئی در حوزه خدماتی منطقه 670

1099797/12/28100منطقهخريد دوربين مداربسته و تجهيزات جانبی جهت حراست منطقه سه شهرداری671

1,09097/102497/11/24100منطقه13/155109خريد و نصب مجموعه های تندرسی و ورزشی در حوزه خدماتی منطقه سه شهرداری672

73397/9/1897/11/18100منطقه13/153343 شهرداری3بهسازی پمپ ها و الکتروپمپ های آب خام در حوزه خدماتی منطقه 673

70097/9/1897/11/18100منطقه13/153342 شهرداری3تعمير ايستگاه اتوبوس معمولی در حوزه خدماتی منطقه 674

4209797/12/28100منطقه شهرداری3تعميرات پمپ در سطح منطقه 675

1199797/12/28100منطقه شهرداری3برش كاری و تخريب آسفالت در سطوح فرسوده توسط منطقه 676

15,00097/5/2897/12/28100سازمان عمران شهری97101/17/14/17/3/16/1آسفالت معابر زيرسازی شده و روكش آسفالت سطح منطقه سه در سال 677

1,10097/1/2197/2/21100معاونت13/142307 شهرداری3خريد ريسه های سوزنی چراغی واقع در حوزه خدماتی منطقه 678

679
تهيه و اجرای رنگ آميزی شش دستگاه پل عابر پياده معمولی در حوزه خدماتی منطقه 

 شهرداری3
1,66197/7/897/8/23100منطقه13/150252

680
تهيه و اجرای رنگ روغنی جهت رنگ آميزی جداول در حوزه خدماتی منطقه سه 

شهرداری
91497/04/2697/05/26100منطقه13/146836

3,78591/2/2197100سازمان عمران شهری3101/17/14/13/3/16/2لوله گذاری دفع آبهای سطحی از ميدان شهيد بندر تا ميدان فرودگاه در منطقه 681

682
 3خريد آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عمليات ضروری لکه گيری منطقه 

شهرداری
4,00097/3/2297100سازمان عمران شهری101/17/14/17/3/16/1

3,0009797100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/3/22/1 شهرداری3خريد نهال جهت كاشت در منطقه 683

20,0009797100سازمان عمران شهری101/17/14/13/3/16/2 شهرداری3آسفالت معابر زيرسازی شده و روكش آسفالت در منطقه 684

اتمام پروژه4,90697/10/298/1/2100معاونت1900/16374 شهرداری3 در منطقه 3جدولگذاری و پياده روسازی ناحيه 685

اتمام پروزه1,10097/12/2798/1/27100معاونت خدمات شهری13/158333 شهرداری3خريد گل پاييزه و زمستانه جهت كاشت در حوزه خدماتی منطقه 686

اتمام پروزه1,52997/12/2598/1/25100معاونت حمل و نقل و ترافيک13/158147 شهرداری3خريد و اجرای رنگ آميزی جداول در حوزه خدماتی منطقه 687

صفحه 130 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

اتمام پروژه37497/12/2098/1/20100معاونت حمل و نقل و ترافيک13/158941 شهرداری3تهيه مصالح و اجرای سرعتگاه آسفالتی در حوزه خدماتی منطقه 688

689
خريد و حمل خاك نباتی جهت رمپ و لوپ و محوطه اطراف پل واليت در حوزه خدماتی 

 شهرداری3منطقه 
اتمام پروژه1,19897/12/1598/1/15100معاونت خدمات شهری13/157714

اتمام پروژه81098/4/1598/6/30100معاونت فني و عمراني13/161811 شهرداری3ترميم سطوح آسفالتی معابر پراكنده در حوزه خدماتی منطقه 690

اتمام پروژه81098/1/3198/2/31100معاونت خدمات شهری13/158967 شهرداری3تامين انواع پرچم و ريسه های پارچه ای در حوزه خدماتی منطقه 691

692
تهيه و اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتيلن و فايبرگالس جهت دفع آبهای سطحی مقابل 

 شهرداری3شركت ملی حفاری در بلوار پاسداران در حوزه خدماتی منطقه 
اتمام پروژه1,08098/3/1298/4/12100معاونت فني و عمراني13/160783

65098/3/2098/4/20100منطقه13/160967 شهرداری3در حوزه خدماتی منطقه  (تابلوی راهنمای مسير)خريد تجهيزات ترافيکی 693

694
تهيه و اجرای خط كشی سرعتگاه های آسفالتی با رنگ دوجزئی در حوزه خدماتی 

 شهرداری3منطقه 
80398/6/398/7/18100منطقه13/163902

695
تهيه و اجرای رنگ آميزی نرده ها و پايه های پل شهيد دقايقی در حوزه خدماتی منطقه 

 شهرداری3
اتمام پروژه1,08398/4/398/5/3100منطقه13/161418

696
بازسازی و تعميرات پمپ ها و الکتروموتورهای آبنماها، ايستگاهای پمپاژ آب خام و 

 شهرداری3آبهای سطحی در حوزه خدماتی منطقه 
اتمام پروژه4,98998/9/3098/11/30100منطقه13/169257

اتمام قرارداد90698/7/2898/9/13100منطقه13/166297 شهرداری3بهسازی و رنگ آميزی پل عابر بلوار بسيج در حوزه خدماتی منطقه 697

698
اليروبی و صفحه كشی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب شهری در حوزه خدماتی 

 شهرداری3منطقه 
اتمام پروژه1,78898/10/2198/12/21100منطقه13/170399

اتمام پروژه1,91098/12/0699/1/6100منطقه13/173268 شهرداری3خريد تابلو پايه دار جهت معرفی معابر در حوزه خدماتی منطقه 699

اتمام پروژه2,13197/12/2598/2/25100منطقه13/158148احداث يک باب سرويس بهداشتی در محوطه ساختمان شهرداری منطقه سه700

701
 ،فلکه 4اجرای فونداسيون تابلوهای راهنمای مسير به همراه پايه فلکه ملی راه،فلکه فاز 

 شهرداری3اقبال ،فلکه پارك،پل كريدور توسط منطقه 
غير فعال1,06296/12/1397100سازمان عمران شهری101/17/14/13/3/16/2

702
 3خريد آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عمليات ضروری لکه گيری منطقه 

شهرداری
4,0009798100سازمان عمران شهری101/17/14/13/3/16/2

703
خريد و اجرای خط كشی عابر پياده و نقوش ترافيکی با رنگ دوجزئی در حوزه خدماتی 

 شهرداری3منطقه 
هنوز شروع نکرده53098/8/2798/9/27100منطقه13/167578

1,09598/12/2699/2/26100منطقه13/174449 شهرداری3ساخت المان شهيد عاليقدر حاج قاسم سليمانی در حوزه خدماتی منطقه 704

1,83498/12/2799/1/27100منطقه13/174514 شهرداری3خريد رنگ محوری در حوزه خدماتی منطقه 705

صفحه 131 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

مبلغ به ميليون ريالمعاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه   زمان قرارداد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

 در 1398آذين بندی معابر با پرچم و ريسه بندی جهت مراسمات ملی و مذهبی در سال 706

 شهرداری3حوزه خدماتی منطقه 
66098/12/2799/1/27100منطقه13/174512

707
صورتجلسه ) 98 در سال 3آسفالت معابر زيرسازی شده و روكش آسفالت در منطقه 

(سازمان عمران شهرداری
52,50098/10/3098/12/30100سازمان عمران شهری101/17/14/3/48

7,00098/10/3098/12/30100سازمان عمران شهری101/17/14/3/48 شهرداری3خريد آسفالت جهت عمليات ضروری لکه گيری در منطقه 708

1,888,844 جمع کل

صفحه 132 از 2۹۴



نطقه  دا  4شهرداري منطقه 4ش
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده

صفحه 133 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

3,472پروژه های مربوط به کوی مجاهد

1
 4تكميل زمين های ورزشي کوی مجاهد ، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
40690/10/1290/12/12100100منطقه4/14/37991

درمرحله تحویل موقت1,97996/5/1196/8/111000منطقه14/15/128121 شهرداری4احداث فضای سبز در کوی مجاهد منازل خانه سازی در منطقه 2

درمرحله تحویل موقت1,08797/11/3098/11/30100منطقه14/15/155934 شهرداری4 معصوم در منطقه 14احداث پياده رو در کوی مجاهد جنب مسجد 3

2,741پروژه های مربوط به شهرک پيام

اکسين سازه تاریانا 2,74191/8/2993/12/29100100سازمان عمران شهری17/14/4/11 شهرداری4احداث پارک محله ای شهرک پيام در منطقه 4

47,202پروژه های مربوط به گلستان

دیدارالكترونيک پارسيان خليج فارس19390/8/2290/10/22100100منطقه4/10/31853 شهرداری4اسفند توسط منطقه - نصب چراغ فرمان تقاطع فروردین 5

6
پياده رو سازی با کفپوش بتني در ضلع شمالي خيابان ولي عصر گلستان،واقع 

 شهرداری4در منطقه 
69690/12/2891/3/28100100منطقه4/14/48807

7
لوله گذاری دفع آبهای سطحي و خاکبرداری و خاکریزی خيابان وليعصر 

 شهرداری4گلستان واقع در حوزه خدماتي منطقه 
68090/10/1190/12/12100100منطقه4/14/37985

8
 4، واقع در حوزه خدماتي منطقه (ضلع جنوبي)کفپوش گذاری خيابان وليعصر 

شهرداری
70091/5/1491/6/14100100منطقه14/14/7255

دشت نمای کوه سفيد7009191100100منطقه48777/10/4 شهرداری4رنگ آميزی جداول بلوار گلستان در سطح منطقه9

4,76889/3/190/3/1100100منطقه419/5799احداث فرهنگسرای گلستان واقع در منطقه 10

3,50092/12/2592100100سازمان عمران شهری 1/100/8973 شهرداری4احداث پل عابر پياده بلوار گلستان در  منطقه 11

12
 4احداث پل عابر پياده بلوار گلستان مقابل مجتمع مسكوني در منطقه 

شهرداری
2,64092/12/2592100100سازمان عمران شهری 1/100/8973

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 13۴ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

13
بهسازی باند کندرو و قسمتي از باند تندرو بلوار گلستان حد فاصل بلوار گلفام 

 شهرداری4تا ميدان شهيد بقایي در منطقه 
4,30093/5/1893/12/29100100سازمان عمران شهری17/14/4/11

14
 متری مخصوص در کوی گلستان در منطقه 24 زیرسازی تا حد الیه اساس بلوار 

 شهرداری4
8,33393/7/893/12/8100منطقه1900/8835

15
خرید ونصب یک دستگاه ایستگاه اتوبوس مكانيزه واقع در گلستان مقابل 

 شهرداری4خوابگاه شهيد چمران در منطقه 
44893/09/0593/12/29100100منطقه1900/9032

16
رنگ آميزی پل عابر پياده روبروی خوابگاه دانشجویي علوم پزشكي در منطقه 

 شهرداری4
709393/12/29100100منطقه

17
رنگ آميزی پل عابر پياده مسير اتوبان گلستان درب ورودی دانشگاه در منطقه 

 شهرداری4
709393100100منطقه

18
رنگ آميزی پل عابر پياده مسير اتوبان گلستان نرسيده به اداره اطالعات در 

 شهرداری4منطقه 
709393100100منطقه

19
نگهداری و تعمير پل عابر پياده مكانيزه مقابل خوابگاه دانشجویي حضرت 

 شهرداری4در منطقه  (س  )معصومه 
5009393100100منطقه

20
واقع در بلوار گلستان  (پله برقي  )راه اندازی و تعميرات پل عابر پياده مكانيزه 

 شهرداری4روبروی خوابگاه حضرت معصومه در منطقه 
2509393100100منطقه

1,16092/8/494/12/2910028سازمان عمران شهری101/17/13/4/36/1 شهرداری4اصالح هندسي بلوار گلستان در منطقه 21

2,12093/6/2293/10/18100منطقه14/16/59329 شهرداری4احداث زمين ورزشي اتوبان گلستان نبش گلدسته در منطقه 22

23
خرید وسایل روشنایي فضای سبز ضلع غربي اتوبان گلستان حد فاصل ورودی 

 شهرداری4شهرک دانشگاه تا پارک گلدسته در منطقه 
1,03092/6/392/9/3100100منطقه100/6855

709393100100منطقه شهرداری4رنگ آميزی پل عابر پياده مسير پل پنجم در منطقه 24

7009393100منطقه شهرداری4روشنایي ميدان دانشگاه چمران در منطقه 25

26
 مطالعات و طراحي فضای سبز انوبان گلستان بين پمپ بنزین سياحي تا 

بيمارستان بقایي
67094/11/1294/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20

27
 4بازسازی و مرمت پل عابرپياده مقابل خوابگاه علوم پزشكي در منطقه 

شهرداری
81792/10/1892100100منطقه16/14/38364

صفحه 135 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

28
 تعویض جداول و زیرسازی و آسفالت محوطه پارکينگ دانشكده فني و حرفه 

شهرداری4ای شهيد چمران ر منطقه 
2,00092/12/2592100100سازمان عمران شهری 101/17/14/17/4/17/1

29
 بهمن در منطقه 22تعویض جداول ، زیرسازی و آسفالت محوطه روبروی خيابان 

 شهرداری4
2,54392/12/2594/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/14/13/4/51

2,12594/1/1094/4/11100منطقه14/14/75762 شهرداری4اصالح فاضالب جنب آبشار مصنوعي بلوار گلستان در منطقه 30

65494/6/2494/12/29100منطقه14/15/88231 شهرداری4نصب تجهيزات ترافيكي بلوار گلستان در منطقه 31

پایان یافت1,60996/12/1297/2/12100منطقه14/15/139003 شهرداری4احداث پياده رو در خيابان دی واقع در کوی گلستان در منطقه 32

2,65094/1/1094/3/10100منطقه14/14/75760 شهرداری4در منطقه  ( 3فاز  )پياده رو سازی خيابان فروردین 33

34
خرید رنگ جهت نوسازی و رنگ آميزی وسایل ورزشي نيمكتها و نرده های 

 شهرداری4پارک ساحلي گلستان تا پل ششم در منطقه 
2509798100منطقه

1209798100منطقه4دی در منطقه -خرید تجهيزات چراغ راهنمایي هوشمند تقاطع فروردین 35

36
اجرای فالورباکس های بتني اطراف منهول های فاضالب پارک ماليات در منطقه 

(صورتجلسه سازمان زیبا سازی) شهرداری 4
1,44696/10/697100سازمان زیبا سازی109/15/16/4/32/2

695پروژه های مربوط به شهرک برق

69590/12/2891/2/28100100منطقه4/14/48969 شهرداری4احداث ميدان محله ای شهرک آب و برق واقع در منطقه 37

1,308پروژه های مربوط به پارک سياحي

6549090100سازمان زیباسازیخرید و نصب کفپوش پارک سياحي38

6549090100سازمان زیباسازی24/0936خرید، حمل و  نصب تجهيزات بازی پارکهای شهدای هفت تير و سياحي39

671پروژه های مربوط به شهرک شهيد محالتي

صفحه 136 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

40
 متری در شهرک شهيد محالتي، 15تهيه  و اجرای چهار عدد برج روشنایي 

 شهرداری4واقع حوزه خدماتي منطقه
3129191100100منطقه

35991/8/2891/9/28100100منطقه16/14/13460 شهرداری4پایه روشنایي  در شهرک شهيد محالتي در منطقه 4خرید و نصب 41

4,391پروژه های مربوط به احداث پارک آبشار و حجاب

69192/3/292/3/3100100منطقه16/14/22492 شهرداری4بهسازی پارک حجاب، واقع در حوزه خدماتي مطقه 42

32091/11/1491/12/14100100منطقه16/14/17884 شهرداری4خرید و اجرای تاسيسات روشنایي پارک حجاب در منطقه 43

44
 4، واقع در حوزه خدماتي منطقه (فاز اول)احداث فضای سبز پارک آبشار 

شهرداری
60091/4/2491/5/24100100منطقه14/14/5766

45
فاز )خرید لوله و تجهيزات پلي اتيلن جهت آبرساني فضای سبز پارک آبشار 

(اول
4129191100100منطقه

46
 4خرید و اجرای تاسيسات روشنایي پارک آبشار فاز یک و دو در منطقه 

شهرداری
1,40091/11/1491/12/14100100منطقه16/14/17885

47
 4در منطقه  (فاز اول)ااجرای لوله جهت آبرساني فضای سبز پارک آبشار 

شهرداری
13291/6/491/7/4100100منطقه14/14/8256

48
بهسازی سرویس های بهداشتي پارک آبشار و پارک حجاب، واقع در حوزه 

 شهرداری4خدماتي منطقه 
41092/2392/3/3100100منطقه16/14/22492

42691/06/0893/12/29100100منطقه14/14/8607 شهرداری4احداث سرویس بهداشتي در پارک آبشار در منطقه 49

2,418پروژه های مربوط به کوی سيلو

54
خرید و حمل تجهيزات بهسازی اسكله آب خام جنب پل پنجم،واقع در حوزه 

 شهرداری4خدماتي در منطقه 
3919191100100منطقه

51
اجرای بهسازی اسكله آب خام جنب پل پنجم،واقع در حوزه خدماتي در منطقه 

 شهرداری4
1969191100100منطقه

2689494/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20/1 شهرداری4مطالعه و طراحي ایستگاه پمپاژآب خام سيلو در منطقه 52

صفحه 137 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,56392/3/3093/12/29100100سازمان بهسازی و نوسازی115/13/4/35/4 شهرداری4اصالح هندسي بلوار ساحلي جنب سيلو در منطقه 53

4189,118پروژه های مربوط به ساحل غربي در محدوده شهرداری منطقه 

1,1409494100100سازمان زیباسازی109/15/4/23/2 شهرداری4خرید گله ده تایي گوزن به منظور نصب در ساحل غربي در منطقه 54

55
احداث باند کندرو جاده ساحلي غربي حد فاصل پارک شقایق و پل پنجم در 

 شهرداری4حوزه خدماتي منطقه 
5,59490/12/2391/6/20100100منطقه19/7831

56
خاکبرداری، خاکریزی و جدولگذاری بلوار ساحلي از پارک شقایق تا بلوار 

 شهرداری4کارگر، واقع در حوزه خدماتي منطقه 
57491/3/891/5/8100100منطقه14/14/3615

57
کفپوش گذاری بلوار ساحلي از پارک شقایق تا بلوار کارگر، واقع در حوزه 

 شهرداری4خدماتي منطقه 
75291/3/1091/5/10100100منطقه14/3855

58
خرید و نصب تجهيزات ترافيكي جاده ساحلي حد فاصل پارک شقایق تا سه 

4راهي کارگر توسط منطقه 
7009191100100منطقه

59
خاکبرداری و خاکریزی نباتي مجاور پياده رو احداثي و آیلند وسط در جاده 

 4ساحلي حد فاصل پارک شقایق تا بلوار کارگر در حوزه خدماتي  منطقه 
50891/12/792/2/7100100منطقه16/14/19359

60
شقایق و -پارک مادر ) شهرداری4احداث سرویس های بهداشتي در منطقه 

(سعدی
1,50091/2/2191100100سازمان نوسازی و بهسازی1700/7805

61
 4عمليات نقشه برداری پروژه بلوار ساحلي پارک شقایق تا پل ششم در منطقه 

شهرداری
2592/4/1892/4/25100100منطقه

1,0009191100100معاونت فنی و عمرانیاجرای چمن کاری جاده ساحلي انتهای بلوار کارگر شرقي62

63
 اصالح هندسي دور برگردان جاده ساحلي حد فاصل پل پنجم و سيلو توسط 

 شهرداری4منطقه 
70091/12/192/2/1100100منطقه16/14/18866

64
 4نصب و توسعه شبكه برق جاده ساحلي انتهای بلوار کارگر شرقي در منطقه 

شهرداری
3509292100100منطقه1700/7802

65
 برقراری روشنایي در جاده ساحلي غربي، حد فاصل پلهای پنجم تا ششم در 

 شهرداری4منطقه 
3592/4/1892/4/25100100منطقه14/27547

66
تكميل احداث باند دوم جاده ساحلي غربي حد فاصل پل پنجم تا پارک قوری 

 شهرداری4در منطقه 
21,97086/04/0493/12/29100معاونت فنی و عمرانی19/7831

صفحه 138 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

67
 4خرید یک دستگاه الكتروپمپ جهت ایستگاه آب خام پارک شقایق در منطقه 

شهرداری
11692/4/592/4/10100منطقه

68
- تهيه لوله پلي اتيلن جهت احداث شبكه آبياری آب خام حد فاصل پل پنجم 

 شهرداری4در منطقه  (سپتيک دانشگاه)پارک قوری 
29092/5/292/6/31100100منطقه16/14/28409

1,1249292100100سازمان پاركها و فضای سبز1/100/6855 شهرداری4تكميل ایستگاه  آب خام جنب پل پنجم در منطقه 69

70
ميدان  )زیرسازی و تغيير مسير بلوار ساحلي غربي در تقاطع بلوار فروردین 

 شهرداری4در منطقه  (شقایق 
3,80794/5/1894/12/29100منطقه14/15/85661

20,4389195/12/29100100سازمان خدمات موتوری108/14/17/4/5/2 شهرداری4احداث پارک ساحلي حد فاصل پل پنجم و پارک شقایق در  منطقه71

20,43793/8/1093/12/29100100سازمان خدمات موتوری108/14/4/49 شهرداری4احداث دیوار ساحلي غربي از پارک شقایق تا پل ششم در منطقه 72

73
اصالح هندسي دور برگردان واقع در آیلند بلوار ساحلي جنب ایستگاه پمپاژ در 

 شهرداری4منطقه 
69193/12/1794/2/17100100منطقه14/16/74033

709393100100منطقه شهرداری4نصب سرعتگير جاده ساحلي در منطقه 74

75
 4تكميل باند جنوبي مسير پل ششم و بلوار آریا، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
10,70090/9/591/6/5100100منطقه1900/2724

72,82693/10/1393/12/29100100سازمان خدمات موتوری108/14/17/13/9/1/3 شهرداری4در منطقه  (ماليات  )واگذاری احداث پارک نخلستان 76

77
 4طراحي واجرای المان وتابلوی ماليات در پارک وميدان ماليات در منطقه 

شهرداری
1,26292/6/2394/12/2910016سازمان زیباسازی109/15/16/23/12/9/17/2

78
مسير پارک ) شهرداری4 ميلي متری در سطح منطقه 160خرید لوله پلي اتيلن 

(شقایق
11493/6/2694100منطقه14/59938

35592/12/2093/12/29100سازمان زیباسازی23/9/16/1 شهرداری4طراحي و اجرای کاشي کاری پل پنجم در منطقه 79

7009393100منطقه14/73778 شهرداری4رفع ایرادات نورپردازی پل پنجم در منطقه 80

عدالت گسترحسام5009494100منطقه14/15/95164 شهرداری4خرید و اجرای رنگ آميزی بلوار آریا در منطقه 81

صفحه 13۹ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

82
احداث فنداسيون و جابجایي نرده های دیوار مسير واقع در ميدان کارگر در 

 شهرداری4منطقه 
1209595100100منطقه1200/44455

83
اجرای فاز اول بهسازی آیلند کارگر شرقي از ميدان کارگر تا خيابان سعدی در 

 شهرداری4منطقه 
پایان یافت2,1331394/05/0394/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/4/18

84
خرید ، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهيزات شهری ، پارکي ، بازی و 

تا پارک قوری در  (پل فوالد  )تندرستي در پارک ماليات حدفاصل پل ششم 

 شهرداری4منطقه 

6,73894/6/797/12/29100سازمان زیباسازی109/15/17/23/16/9/31/2

2,07096/12/2996100سازمان زیباسازی109/15/16/4/32/2 شهرداری4ساخت آب نمای کف خشک در پارک ماليات در محدوده منطقه 85

86
اصالح هندسي دوربرگردان ساحل غربي و دسترسي پارک ماليات حدفاصل پل 

 شهرداری4ششم و پارک ماليات توسط منطقه 
1,30596100سازمان عمران شهری101/17/14/17/4/17/1

79096100سازمان عمران شهری101/17/14/17/4/17/1 شهرداری4اصالح هندسي محدوده پارک قوری توسط منطقه 87

7,6839397100سازمان پاركها و فضای سبز112/14/4/45/1 شهرداری4ایستگاه شبكه آب خام پل پنجم سيلو در منطقه 88

14,412 واقع در بلوار گلستانITپروژه های مربوط به احداث، تكميل و تجهيزفرهنگسرای 

سازمان فاوا1,35291100100سازمان فاوا1/100/7107تجهيزات مورد نياز فرهنگسرای فناوری اطالعات شهرداری اهواز89

سازمان فاوا1,58991100100سازمان فاوا1/100/7107خرید و نصب پارک فن آموز فرهنگسرای فناوری اطالعات90

4,3509191100معاونت فنی و عمرانیتجهيز فرهنگسرای فناوری اطالعات و باشگاه شهروند الكترونيک91

4349191100100منطقه شهرداری4 توسط  منطقه ITتامين روشنایي محوطه فرهنگسرای 92

93
، IT متری در محوطه فرهنگسرای18تهيه  و اجرای چهار عدد برج روشنایي 

 شهرداری4واقع حوزه خدماتي منطقه
49991/8/2891/9/28100100منطقه16/14/13459

سازمان فاوا1,58992/5/592100سازمان فاوا1/100/7107خرید تجهيزات پارک فن آموز94

صفحه 1۴0 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,9179294/12/29100100سازمان نوسازی  و بهسازی115/17/4/42 شهرداری4 در منطقه ITکفپوش گذاری و جدول گذاری محوطه فرهنگسرای 95

2,0009393/12/29100سازمان نوسازی  و بهسازی115/11/9/31تعميرات ساختمان فرهنگسرای فناوری اطالعات شهرداری96

97
 4اصالح هندسي خيابان اقارب پرست جنب ساختمان آی تي در منطقه 

شهرداری
آذر رخام پي البارز68293/12/1094/2/10100منطقه14/10/73365

22,271پروژه های مربوط به کوی بهارستان

98
اجرای عمليات جدولگذاری و ترميم جداول فرسوده در کوی بهارستان، واقع در 

 شهرداری4حوزه خدماتي منطقه 
70090/7/1390/11/11100100منطقه4/14/26209

99
 4احداث ایستگاه آتش نشاني کوی بهارستان واقع در منطقه 

(اعتباری)شهرداری
2,04078/4/31100100منطقه19/9882

36092/5/1592/7/13100100منطقه16/14/29053 شهرداری4تكميل آتش نشاني کوی بهارستان در منطقه 100

2,09693/7/895/12/29100سازمان میادین104/14/4/14 شهرداری4عمليات تكميل بازارچه محلي بهارستان در منطقه 101

102
 خليج فارس بهارستان در منطقه 6 و 5احداث پارک محله ای خيابانهای سعادت 

 شهرداری4
45894/7/1494/12/29100منطقه14/15/89579

7009191100100منطقه شهرداری4خرید و اجرای تاسيسات روشنایي پارک آب نيرو در منطقه 103

11,32091/8/1894/12/29100100سازمان پاركها و فضای سبز112/14/4/24/1 شهرداری4در منطقه (اب نيرو)عمليات تكميل پارک بهاران 104

2,12093/12/1994/4/19100منطقه14/14/74427 شهرداری4احداث زمين ورزشي بوستان در منطقه 105
به خیابان گلدسته پردیس 

انتقال یافته

106
 4پياده رو سازی قسمتي از بلوار کارگر شرقي واقع در بهارستان در منطقه 

شهرداری
1,88994/6/2894/12/29100منطقه14/15/88441

107
جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده مسير پل ششم و بهارستان در منطقه 

شهرداری4
2509798100منطقه

تامين جدید دارد33894/11/1294/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20مطالعات و طراحي پارک کوی بهارستان در بلوار هنر108

صفحه 1۴1 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

4,680پروژه های مربوط به بلوار کارگر غربي

4,68092/9/294/12/2910025سازمان عمران شهری101/17/14/13/4/51 شهرداری4اصالح هندسي بلوار کارگر غربي در منطقه 109

36,870پروژه های مربوط به بلوار کارگر شرقي

110
فاز اول بهسازی آیلند کارگر شرقي از ميدان کارگر تا خيابان سعدی در منطقه 

 شهرداری4
4,25292/6/993/12/2910060سازمان پاركها و فضای سبز112/14/4/26

111
 متری در فضای سبزانتهای بلوار کارگر 18تهيه و اجرای ده عدد برج روشنایي 

شهرداری4شرقي واقع در حوزه خدماتي در منطقه 
67991/4/3091/6/30100100منطقه1300/7740

112
 4اصالح هندسي تقاطع بلوار کارگر شرقي با کوی سعدی توسط منطقه 

شهرداری
70091/6/1894/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/13/4/36/1

7589494/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20/1 شهرداری4مطالعه و طراحي آب خام آیلند کارگر شرقي در منطقه 113

114
تهيه لوله و متعلقات جهت اجرای شبكه آبياری فضای سبز انتهای بلوار کارگر 

 شهرداری4شرقي در حوزه خدماتي منطقه 
9191100100منطقه

115
اجرای شبكه آبياری فضای سبز انتهای بلوار کارگر شرقي در حوزه خدماتي 

 شهرداری4منطقه 
9191100100منطقه

69992/5/192/6/30100100منطقه16/14/28304 شهرداری4تعویض جداول فرسوده بلوار کارگر در حوزه خدماتي منطقه 116

117
 4اجرای شبكه آبياری فضای سبز انتهای بلوار کارگر شرقي واقع در منطقه 

شهرداری
29092/5/292/6/31100100منطقه16/14/28409

569292100100منطقه شهرداری4چمنكاری قطعه پشت محوطه فرهنگسرای کارگر شرقي در منطقه 118

1,3709292100100سازمان پاركها و فضای سبز1/100/6855 شهرداری4احداث شبكه آب خام بلوار کارگر شرقي در منطقه 119

120
 4اجرای شبكه آبياری فضای سبز انتهای بلوار کارگر شرقي واقع در منطقه 

شهرداری
29092/5/292/6/31100100منطقه16/14/28409

2,07585/11/7100100منطقه19/22877 شهرداری4اجرای محوطه و زیباسازی آیلند بلوار کارگر شرقي واقع در منطقه 121

16/14/28409290

صفحه 1۴2 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

122
جنب بيمه ) شهرداری 4 ميلي متری در منطقه 63خرید لوله پلي اتيلن 

(وشيپوری جنوبي ميدان کارگر
5993/8/17100منطقه14/63820

5,97092/8/494/12/2910090سازمان عمران شهری101/17/14/13/4/51 شهرداری4اصالح هندسي بلوار کارگر شرقي در منطقه 123

124
خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتي واقع در انتهای بلوار کارگر مجاور جاده 

ساحلي
4,1089191100100معاونت فنی و عمرانی100/7805

1,00092/12/2593/12/29100100سازمان عمران شهری 14/6/13ایمن سازی و اصالح هندسي معابر، ميادین و تقاطع های بلوار کارگر شرقي125

126
جابجایي پایه های روشنایي جهت اجرای اصالح هندسي بلوار کارگر شرقي در 

 شهرداری4منطقه 
4809393100100منطقه

5089191100100منطقه16/14/19359بلوک یک- خاکریزی نباتي حد فاصل بلوار کارگر تا پل ششم 127

128
ميدان ) شهرداری 4 ميلي متری در سطح منطقه 63خرید لوله پلي اتيلن 

(اقارب پرست-پویش
549393100منطقه

1,70091/11/1691100100سازمان زیباسازی1500/9805هزینه ساخت و اجرای مجسمه مشاهير129

1819494/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20/1 شهرداری4مطالعه و طراحي ایستگاه پمپاژ آب خام شقایق در منطقه 130

131
بازیافت سرد آسفالت ضلع شمالي بلوار کارگر حد فاصل گيت ورودی بوستان تا 

(کوی سعدی)خيابان شهيد شبيبي 
11,35195/04/0596/12/291000سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

4,246پروژه های مربوط به الهيه

2,40094/6/2594/12/2910080سازمان میادین104/14/4/39 باب غرفه در شهرک الهيه32احداث 132

پایان یافت- تکمیل شد 1,84696/9/5100  منطقه14/15/133819 شهرداری4احداث فضای سبز در شهرک الهيه توسط منطقه 133

349پروژه های مربوط به کوی فرهنگيان

134
مطالعه و طراحي پارک محله ای خليج فارس واقع در کوی فرهنگيان در منطقه 

 شهرداری4
3499494/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/9/20/1

صفحه 1۴3 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

309پروژه های مربوط به کوی معين زاده

30992/7/2392/8/23100100منطقه شهرداری4تهيه  ونصب دیوار پيش ساخته قبرستان کوی معين زاده در منطقه 135

1,786پروژه های مربوط به پيچ استادیوم

1,71695/01/1693/12/29100سازمان زیباسازی109/15/4/23/2 شهرداری4اجرای نور پردازی پل پيچ استادیوم در منطقه 136

نصب تجهيزات ترافيكي واقع در خيابان ملک الشعرا نصب استوانه ایمني پيچ 137

 شهرداری4استادیوم در منطقه 
709393100100منطقه

16,903پروژه های مربوط خيابان فروردین

4,5369293/12/29100100سازمان خدمات موتوری17/11/9/1/5 شهرداری4احداث پارک فروردین در منطقه 138

2,43491/2/2193/12/29100100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/4/35 شهرداری4پياده روسازی خيابان فروردین در منطقه 139

809393100100منطقه شهرداری4تعویض شكستگي لوله آب خام مسير خيابان فروردین در منطقه 140

141
رنگ آميزی جداول بلوار های فروردین گلستان، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

 شهرداری4
70090/12/2891/3/1100100منطقه4/10/48777

3219292100100منطقه شهرداری4تامين روشنایي پارک تقاطع فروردین و اتوبان گلستان در منطقه 142

143
بلوار ) شهرداری 4ميلي متری در سطح منطقه 160خرید لوله پلي اتيلن 

(فروردین جاده ساحلي پارک خليج فارس
1659393/12/29100منطقه

5,45094/12/195100سازمان خدمات موتوری108/14/17/4/52/1 شهرداری4بهسازی ميدان سه راهي فروردین در منطقه 144

3,18394/9/494/12/29100منطقه14/15/92702 شهرداری4پياده روسازی خيابان فروردین در منطقه 145

146
 4تهيه لوله پلي اتيلن جهت انتقال آب خام آیلند خيابان تختي در سطح منطقه 

شهرداری
349293100100منطقه

صفحه 1۴۴ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

105,700(نهضت آباد)پروژ های مربوط به لشكرآباد 

147
 4در منطقه   (لشكر آباد )احداث زمين ورزشي خيابان گلبهار و ميدان بسيج 

شهرداری
4,96292/5/2395/12/29100100سازمان نوسازی و بهسازی 115/17/14/4/34

50,6469494/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20/1 شهرداری4مطالعه و طراحي آب خام بلوار تختي و ساحلي در منطقه 148

70093/06/0193/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/9/31/2 شهرداری4مطالعات و طراحي ساماندهي خيابان انوشه در منطقه 149

150
اجرای سقف ها  )اجرای فازدو عمليات  بدنه  سازی وبهسازی خيابان  انوشه  

4در منطقه (ورواق ها
12,12094/9/2394/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50

4509393100منطقه شهرداری4روشنایي فضای سبز ميدان لشكر آباد در منطقه 151

3,5009292100100معاونت فنی و عمرانیروکش آسفالت خيابان های لشكرآباد152

153
خيابان رفيش، واقع در حوزه خدماتي - احداث زمين ورزشي کوی نهضت آباد

 شهرداری4منطقه 
70090/12/1591/3/15100100منطقه4/14/46789

40093/06/0193/12/29100100سازمان نوسازی و بهسازی4115/15/9/31/14مطالعات و طراحي بدنه سازی ميدان نهضت آباد در منطقه 154

155
پروژه احداث جاده دسترسي بازارچه فردوس واقع در کوی نهضت آباد در 

 شهرداری4منطقه 
12,84093/1/2894/12/2910070معاونت فنی و عمرانی1900/9283

2029394/12/29100100سازمان پاركها و فضای سبز112/14/17/9/20/1مطالعه و طراحي بهسازی پارک رفيش156

157
 4بهسازی سرویسهای بهداشتي بازارچه خود اشتغالي پارک حجاب در منطقه 

شهرداری
30094/12/1095100منطقه14/15/99158

269494100منطقه شهرداری4برقراری انشعاب برق پارک فجر در منطقه 158

1,05094/2/596/12/29100سازمان عمران شهری101/17/9/1پل علوی- زیرسازی و آسفالت خيابان حدفاصل رفيش 159

17,80493/3/2097/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50 شهرداری4اجرای عمليات بدنه سازی ميدان نهضت آباد در منطقه 160

صفحه 1۴5 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

62,535 شهرداری4احداث پارک بانوان در حوزه خدماتي منطقه 

2,32790/4/2990/6/29100100منطقه1900/1497باب سوله و پوشش سقف سوله پارک بانوان اهواز2خرید 161

42,33892/12/1894/12/29100سازمان خدمات موتوری17/14/4/11 شهرداری4در منطقه  (بانوان  )احداث مجموعه فرهنگي وليعصر 162

2,34192/7/792/10/7100100سازمان خدمات موتوری17/14/4/11احداث دیوار ورودی پارک بانوان163

2,29692/3/592/4/5100100سازمان خدمات موتوری17/14/4/11احداث دریاچه در پارک بانوان164

2,2979293100سازمان خدمات موتوری17/14/4/11مرمت و باسازی آبنمای پارک بانوان165

166
تكميل دوباب سرویس بهداشتي حد فاصل سالن اجتماعات و سوله ورزشي 

 شهرداری4پارک بانوان در منطقه 
4549393100100سازمان خدمات موتوری17/14/4/11

167

اجرای پياده رو پشت دیوار ورودی وضلع کناری ،پياده رو سازی دکوراتيو 

اطراف آبنما ،جدول گذاری پارکينگ ،پالستر دیوار صدا وسيما واجرای دیوار 

(بانوان)بلوکي مجموعه فرهنگي وليعصر 

1,7629393100100سازمان خدمات موتوری17/14/4/11

8,7201394/06/2394/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/10 شهرداری4اجرای عمليات بهسازی خيابان انوشه در منطقه 168

42,345پروژه های مربوط به کوی پردیس

2,6629393100100منطقه519/3710احداث پارک پردیس تقاطع گلفام در منطقه 169

170
اجرای عمليات جدولگذاری و ترميم جداول فرسوده در کوی پردیس، واقع در 

 شهرداری5حوزه خدماتي منطقه 
70090/6/2190/10/18100100منطقه4/14/22745

171
 5تكميل ایستگاه آتش نشاني کوی پردیس، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
68590/7/3090/10/29100100منطقه4/14/28609

1,05790/9/790/5/29100100منطقه19/24801 شهرداری5تكميل آتش نشاني کوی پردیس در منطقه 172

173
خاکبرداری، خاکریزی، جدولگذاری و پياده روسازی حدفاصل خيابان گلدسته 

 شهرداری5در پردیس تا پمپ بنزین سياحي، واقع در حوزه خدماتي منطقه 
70091/4/2691/5/26100100منطقه14/14/6107

صفحه 1۴6 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

174
 5لوله گذاری با لوله پلي اتيلن جهت دفع آبهای سطحي کوی پردیس در منطقه 

شهرداری
70092/5/592/7/5100100منطقه16/28/28410

175
 5زیرسازی تا حد الیه اساس خيابان های کوی پردیس در سطح منطقه 

شهرداری
6,40089/11/2389/12/1100100منطقه1900/551

70092/5/592/7/3100100منطقه16/14/28462 شهرداری5پياده سازی بلوار گلشن در کوی پردیس در منطقه 176

1,40091/2/2191100100سازمان خدمات موتوری1700/7803 شهرداری5احداث فضای سبز حدفاصل پردیس و پمپ بنزین در منطقه 177

178
 5پياده رو سازی با کفپوش بتني در خيابان گلشن پردیس واقع در منطقه 

شهرداری
69890/11/2591/1/25100100منطقه4/14/43969

179
 5تعویض جداول فرسوده بلوار گلفام کوی پردیس در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
69892/4/2492/6/22100100منطقه16/14/27825

8,44189/3/195/12/29100100سازمان پاركها و فضای سبز112/14/4/24/1 شهرداری5 پارک پردیس تقاطع گلزار در منطقه 180

181
 5زیرسازی تاحد الیه اساس خيابانهای منطقه پردیس در منطقه 

(اعتباری)شهرداری
6,10091/12/2792/5/5100100معاونت فنی و عمرانی1900/5985

182
عمليات زیرسازی و آسفالت تعدادی از خيابانهای کوی پردیس واقع در منطقه 

(اعتباری) شهرداری5
5,69093/2/993/6/9100100منطقه1900/8090

5,71493/8/2193/11/2110060معاونت فنی و عمرانی1900/8964 شهرداری5زیرسازی تا حد الیه اساس خيابانهای پردیس در منطقه 183

1,346پروژه های مربوط به شهرک دانشگاه

1,34695/9/2195/11/21100منطقه1/19/5675 شهرداری5ترميم پياده روهای خيابان اصلي شهرک دانشگاه در منطقه 184

2,370 در منطقه بندی جدید5 قبل از انتقال به منطقه 4پروژه های محالت منطقه 

2,12093/6/1894/12/2910080منطقه14/16/59343 شهرداری4احداث زمين ورزشي در منطقه سبزیكاری پردیس در منطقه 185

186
خرید رنگ جهت رنگ آميزی جداول اتوبان پل ششم توسط منطقه چهار 

شهرداری
2509797100معاونتاستعالمی

صفحه 1۴7 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

218,089پروژه های مشترک

187

خرید ، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهيزات شهری پارکي ، بازی و تندرستي 

پارکهای کارگر شرقي ، پارک بوستان ، دانشجو ، مالک اشتر ، ساحلي ، صدف و 

 شهرداری4فجر در منطقه 

2,74694/6/794/12/2910067سازمان زیباسازی 109/15/4/23/2

188
خرید چراغاني و نورپردازی خيابان فروردین ، جاده ساحلي ، ميادین ، 

 شهرداری4مسيرهای اصلي و اتوبانهای سطح منطقه 
92094/9/1594/12/29100منطقه14/93138

16,81890/10/1393/12/29100100منطقه1900/3104( شهرک برق وپردیس2فاز  ) شهرداری4زیرسازی وآسفالت معابر خاکي  منطقه 189

5492/9/2092/9/25100100منطقه14/36350 شهرداری4راه اندازی روشنایي بازارچه های بهارستان و پردیس در منطقه 190

191
در  (ميدان کودک تا ورودی پردیس)عمليات اجرای پروژه توسعه فضای سبز 

 شهرداری4منطقه 
4,31291/11/595/12/29100100سازمان پاركها و فضای سبز112/14/4/24/1

192
تهيه و اجرای چمن مصنوعي زمين ورزشي شهيد محالتي در کوی مجاهد، واقع 

 شهرداری4در حوزه خدماتي منطقه 
42891/7/491/8/4100100منطقه14/14/10078

193
تهيه آسفالت جهت اجرای ترميم نوارهای حفاری خ گلشن بين گلفام تا ميدان 

 شهرداری4احمد محمود واقع در منطقه 
47692/4/2292/7/22100100منطقه16/14/27723

194
دی و ميدان بقایي در - رشد ، فروردین 6اصالح هندسي خيابان بوستان ، 

 شهرداری4منطقه 
55094/3/694/12/29100100منطقه14/15/80422

195
ترميم نوارهای حفاری خيابان های کوی گلستان و سعدی ، واقع در حوزه 

 شهرداری4خدماتي منطقه 
70090/10/1490/12/14100100منطقه4/14/21323

1,0389191100100سازمان عمران شهری1300/7740 شهرداری4سعدی  توسط منطقه- اصالح هندسي تقاطع  تقاطع کارگر196

197
تكميل زمين های ورزشي خيابان امنيت واقع در کوی فرهنگشهر و کوی مجاهد 

 شهرداری4در حوزه خدماتي منطقه 
27791/10/291/11/2100100منطقه16/14/15382

198
مطالعه و طراحي آب خام بلوار خليج فارس ،فروردین و ميدان کارگر در منطقه 

 شهرداری4
3,77894/12/2594/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20/1

199
احداث مسير پل ششم در غرب رودخانه کارون حد فاصل بلوار آریا و اتوبان 

 شهرداری4گلستان در سطح منطقه 
52,68490/9/596/12/2910067سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

200
روشنایي اتوبان گلستان، بلوار فروردین، خيابان اصلي شهرک دانشگاه و 

 شهرداری4فرهنگ شهر در منطقه 
7009191100100منطقه

صفحه 1۴8 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

201
ترميم و تعویض جداول بلوار فرسوده بلوار گلستان حد فاصل خيابان رفيش تا 

 شهرداری4بلوار نور در منطقه 
1,38395/6/3195/9/3010050منطقه14/15/110925

1,30794/10/299540منطقه14/15/96071 شهرداری4ترميم نوارهای حفاری معابر پردیس و بهارستان در منطقه 202

203
جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده شهرک دانشگاه ، بهارستان و گلستان در 

 شهرداری4منطقه 
1,11394/7/1894/12/2955منطقه14/15/89839

204
احداث و تكميل مسير پل ششم حد فاصل بلوار آریا و بزرگراه گلستان در حوزه 

 شهرداری4خدماتي منطقه 
23,95797/4/1297/10/12100معاونت1900/15359

205
اتوبان )احداث مسير پل ششم حد فاصل بلوار نخلستان و پمپ بنزین سياحي 

(گلستان 
55,00795/12/2597/12/29100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/13/18/9/17/3

42,48096/12/1397/12/29100سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2قيرپاشي و آسفالت مسير پل ششم حد فاصل بلوار آریا و اتوبان گلستان206

207

احداث فونداسيون پایه های روشنایي مسيرهای حد فاصل شهرک دانشگاه تا 

، بلوار صنوبر حد فاصل معين زاده تا نبش بلوار آریا  (مسير گلبهار  )دیوار نورد 

و خيابان مالصدرا ما بين شهرک برق و منازل شهرداری و تقاطع سمت راست 

1,87594/12/1995100منطقه14/15/100078

208
 4خرید مبلمان پارکي در پارکهای دانيال،نيلوفر و پارک ساحلي در منطقه 

شهرداری
60095/9/195/12/291000سازمان زیباسازی109/15/16/4/46/1

209
خرید رنگ جهت اجرای رنگ آميزی جداول خيابان فروردین،جاده 

ساحلي،اتوبان گلستان،بلوار کارگر شرقي،بلوار آریا،خيابان نور،خيابان بوستان 
90397/1/2297/2/6100منطقه14/15/140782

2,80496/5/496/12/291000سازمان زیبا سازی109/15/14/9/7/1 شهرداری4خرید و اجرای پایه تندیس شهيد جهان آرا در محدوده منطقه 210

63496/5/498100سازمان پاركها و فضای سبز112/14/15/9/2/3مطالعه و طراحي باغ ایراني211

212
 4احداث سكوی ایستگاه ریل باس انتهای خيابان نور جنب پل علوی در منطقه 

شهرداری
97/12/1298/2/12100منطقه14/15/156732

213

 ایمن سازی و رفع ایرادات مبلمان و تجهيزات شهری ، پارکي ، بازی ، تندرستي 

در پارکهای نور ، نهضت آباد ، مسير پل علوی تا بازارچه ، پارک دانشجو واقع در 

شهرک برق - شهرک دانشگاه ، ترافيكي بهاران ، کوی بهارستان و پارک دانيال 

 شهرداری4در منطقه 

95/12/291000 54594/12/24سازمان زیباسازی109/15/4/46

صفحه 1۴۹ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

4383,529پروژه های سطح منطقه 

4,93794/11/1796/12/2910025سازمان زیباسازی109/15/4/10 شهرداری4خرید و اجرای نورپردازی درختان بلوار گلستان در منطقه 214

409393100منطقه شهرداری4نقشه برداری خيابان مخصوص در منطقه 215

2,00094/12/195100100سازمان عمران شهری101/17/14/13/4/51 شهرداری4خرید آسفالت برای عمليات ضروری لكه گيری در منطقه 216

64590/11/1891/2/17100100منطقه4/10/42841 شهرداری4خرید و نصب تجهيزات ترافيكي و تابلوهای انتظامي توسط منطقه 217

218
 ميليمتر جهت دفع آبهای 200اجرای لوله گذاری با لوله پلي اتيلن به قطر 

 شهرداری4سطحي ،واقع در حوزه خدماتي منطقه
70090/12/2091/4/19100100منطقه4/14/46787

219
 4زیرسازی و اصالح بيس تعدادی از خيابان های متفرقه در سطح منطقه 

شهرداری
65590/12/691/3/6100100منطقه4/14/45341

70090/12/2891/4/27100100منطقه4/14/48909 شهرداری4اجرای سقف پل های عابر پياده در سطح منطقه 220

6,34090/10/1291/4/12100100منطقه1900/3097(تملک دارایيها) شهرداری 4زیرسازی خيابانهای خاکي در سطح منطقه 221

6,00090/12/1491/5/12100100منطقه41900/3517اجرای عمليات آسفالت معابر  منطقه 222

223
 بين 4جنب منطقه ) شهرداری4احداث پل های عابر پياده مكانيزه در منطقه 

(منابع طبيعي و منطقه
1,5009191100100سازمان عمران شهری

61290/8/190/11/29100100منطقه4/14/28615 شهرداری4همسان سازی درب منهولها ، واقع در حوزه خدماتي منطقه 224

225
 4جدولگذاری تعدادی از پارک های محله ای، واقع در حوزه خدماتي منطقه

شهرداری
63590/12/2891/2/28100100منطقه4/14/48911

226
خاکبرداری و خاکریزی نباتي و نخاله برداری پارک های محله ای، واقع در حوزه 

 شهرداری4خدماتي منطقه
48990/12/2491/4/23100100منطقه4/14/48185

28190/12/2891/2/28100100منطقه4/14/48965 شهرداری4احداث فنداسيون جهت نصب تابلوهای راهنمایي واقع در منطقه 227

صفحه 150 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

6009191100100منطقه شهرداری4احداث پياده رو در پارکهای محله ای، واقع در حوزه خدماتي منطقه 228

6849191100100منطقه شهرداری4 پهلوگاه اتوبوس در منطقه 14احداث 229

4009191100100منطقه شهرداری4اجرای فاز دوم فونداسيون تابلوهای راهنمای مسير توسط منطقه 230

5809191100100منطقه شهرداری4احداث فونداسيون پایه روشنایي، واقع در حوزه خدماتي منطقه 231

7009191100100منطقه شهرداری4 منطقه 1 اینچ در سطح ناحيه 8 و 4خرید و اجرای لوله پلي اتيلن 232

7009191100100منطقه شهرداری4تهيه و اجرای تجهيزات روشنایي پارک های سطح منطقه 233

69991/12/1792/2/17100منطقه16/14/2008 شهرداری اهواز4اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحي در سطح منطقه 234

7009191100منطقه شهرداری4بازسازی و راه اندازی روشنایي طاووس در منطقه 235

2,84291/2/2191100سازمان عمران شهری1700/7802 شهرداری4ترميم سطوح آسفالتي و نوارهای حفاری شده در منطقه 236

1,20091/2/2191100100سازمان خدمات موتوری1700/7803 شهرداری4خاکریزی نباتي، چمن کاری و نهال کاری در منطقه 237

6559191100100منطقه14/38112 شهرداری4 ایستگاه مكانيزه اتوبوس در منطقه 3احداث 238

4,8129191100100سازمان پاركها و فضای سبز4خرید نهال، بذر و کود توسط منطقه 239

240
تهيه مصالح مورد نياز، کرایه ماشين آالت و اجرای عمليات عمراني خدمات 

4 منطقه 137سامانه 
1,5009191100100منطقه

1509191100منطقه39158/14شهرداری4خرید و نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 241

809191100100منطقه10/14/5051 شهرداری4اجرای فنداسيون تابلوهای راهنمای مسير توسط منطقه242

صفحه 151 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1509191100100منطقه4اجرای جایگاه گاری فان در منطقه 243

4009191100100منطقه4خرید و تعمير پمپ های سيار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنما در منطقه244

58091/3/891/5/8100منطقه4/14/3618 شهرداری4احداث فنداسيون روشنایي، واقع در حوزه خدماتي منطقه 245

246
 4احداث پياده رو در پارک های محله ای، واقع درحوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
81891/3/1091/5/1010080منطقه14/3856

70091/8/2191/9/21100100منطقه16/14/13056 شهرداری4رنگ آميزی جداول توسط منطقه 247

3009191100100منطقه4عمليات الیروبي مسيرهای فاضالب منطقه248

3009191100100منطقه4عمليات الیروبي مسيرهای فاضالب منطقه249

6009191100100منطقه38254/14 شهرداری4خرید و نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 250

2,82091/8/2991/11/29100100منطقه101/4629 شهرداری4احداث پارک شهرک پيام ، واقع در حوزه خدماتي منطقه251

709393100100منطقه شهرداری4نصب استوانه ایمني و جدا کننده پنج طبقه در منطقه 252

6,93688/10/1589/4/15100100منطقه1900/20536(اعتباری)روکش آسفالت معابر زیرسازی شده در سطح منطقه چهار شهرداری 253

254

 4خاکریزی نباتي، جدولگذاری و پياده رو سازی در حوزه خدماتي منطقه 

خاکریزی نباتي، جدولگذاری و پياده رو سازی اداره اطالعات، واقع )شهرداری 

( شهرداری4در حوزه خدماتي منطقه 

59691/10/391/11/3100100منطقه16/14/15515

8491/7/1091/8/10100100منطقه16/14/10482 شهرداری4 تعمير ات پله برقي پل عابر پياده توسط منطقه 255

20090/8/1290/10/12100100منطقه4/10/30647 شهرداری4اجرای خط کشي عابر پياده منطقه 256

49292/12/492/2/4100100منطقه شهرداری4تهيه لوله جهت اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحي در  منطقه257

صفحه 152 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

258
 4تهيه آسفالت جهت اجرای ترميم نوارهای حفاری خ پراکنده واقع در منطقه 

شهرداری
38092/4/3192/7/31100100منطقه16/14/2/8303

2509292100100منطقه14/42589 شهرداری4خرید و نصب نرده زیر پلهای عابر پياده در منطقه 259

2009292100100منطقه14/39879 شهرداری4اجرای خط کشي عابر پياده توسط منطقه 260

7009292100100منطقه14/39525 شهرداری4خرید تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 261

7009292100100منطقه14/39858 شهرداری4خرید تابلوهای انتظامي و تجهيزات ترافيكي در منطقه 262

263
 4خرید استوانه ایمني، سرعتگير و تجهيزات ترافيكي مورد نياز در منطقه 

شهرداری
7009292100100منطقه14/39874

2409292100100منطقه14/39957 شهرداری4نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 264

7509292100100منطقه14/39254 شهرداری4خرید تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 265

809292100100منطقه14/38546 شهرداری4اجرای فنداسيون تابلوهای راهنمای مسير توسط منطقه 266

1309292100100منطقه14/39444 شهرداری4اجرای خط کشي عابر پياده توسط  منطقه267

268
 4خرید رنگ ترافيكي جهت اجرای خط کشي عابر پياده توسط  منطقه 

شهرداری
6009292100100منطقه14/39746

6009292100100منطقه14/39213 شهرداری4خرید رنگ سرد ترافيكي در منطقه 269

7009191100100منطقه شهرداری4رنگ آميزی جداول توسط منطقه 270

4,40091/2/2191100100سازمان زیباسازی1500/7328 شهرداری4خرید وسایل  بازی و پارکي پارکهای سطح منطقه 271

35094/11/1394/12/29100منطقه14/15/97147 شهرداری4خرید تابلوی اطالعاتي حوزه استحفاظي در منطقه 272

صفحه 153 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

3509293100100منطقه14/16/46335رنگ آميزی پل های عابر پياده در منطقه چهار شهرداری273

35093/2/693/4/6100100منطقه16/14/47530رنگ آميزی و تعمير ایستگاههای اتوبوس در منطقه چهار شهرداری274

1,00092/7/1492100100سازمان پسماند41/100/7770الیروبي مسيرها خطوط دفع آبهای سطحي و فاضالب در منطقه 275

6979292100100منطقه16/14/21975 شهرداری4رنگ آميزی جداول در سطح منطقه 276

1,50092/4/492100100سازمان نوسازی و بهسازی1/100/6826 شهرداری4اجرای گاردریل توسط منطقه 277

278
 4در  منطقه  (تهيه لوله بعهده کارفرما)اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحي 

شهرداری
70092/5/292/6/31100100منطقه16/14/28410

279
تهيه آسفالت ) شهرداری4ترميم نوارهای حفاری خيابانهای پراکنده در منطقه 

(بعهده کارفرما
37992/4/3192/6/29100100منطقه16/14/28303

4,5009292100100سازمان نوسازی و بهسازی1/100/6853 شهرداری4 خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتي  در منطقه 280

69693/3/1293/5/12100100منطقه14/16/51175 شهرداری4همسان سازی دریچه های فاضالب در منطقه 281

282
تهيه مصالح مورد نياز، کرایه ماشين آالت و اجرای عمليات عمراني خدمات 

( 4منطقه )137سامانه 
3,5009191100100منطقه

283
تهيه مصالح مورد نياز، کرایه ماشين آالت و اجرای عمليات عمراني خدمات 

( 4منطقه )137سامانه 
5,0009191100100منطقه

100100شهرداری4بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 284

100100شهرداری4 آسفالت معابر زیرسازی شده در منطقه 285

70091/7/491/10/4100100منطقه14/14/10077 شهرداری4همسطح سازی درب منهولهای فاضالب در سطح منطقه 286

2,08491/2/2191100100سازمان پاركها و فضای سبز1700/7804 شهرداری4در منطقه  (پارکهای محله ای)اجرای پروژه های توسعه فضای سبز 287

93/12/29 50,00092/12/18سازمان عمران شهری 17/14/4/11

صفحه 15۴ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

35093/2/693/4/6100100منطقه14/16/47458اجرای خط کشي عابر پياده ترافيكي در منطقه چهار شهرداری288

58793/3/1193/5/11100100منطقه414/16/51060تخریب و جدولگذاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 289

290
خرید آسفالت جهت لكه گيری آسفالت خيابانهای اصلي مصوبات ستاد نوروزی 

 شهرداری4در منطقه 
3809293100100منطقه

62393/3/793/5/7100100منطقه16/14/50637 شهرداری4لكه گيری آسفالت خيابانهای اصلي مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 291

69792/07/0892/09/08100100منطقه16/14/31993 شهرداری4رنگ آميزی جداول توسط منطقه 292

1,40093/12/1793/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/4/26/2 شهرداری4در منطقه  (کاشت گلهای گلداني  )توسعه فضای سبز293

70093/7/1493100منطقه14/41346 شهرداری4در منطقه 137خرید مصالح عمراني سامانه 294

80091/2/2194100100منطقه1700/7805 شهرداری4واگذاری سرویسهای بهداشتي در سطح منطقه 295

1,83791/6/793/12/29100100سازمان نوسازی و بهسازی4115/17/4/35/1تكميل سه باب سرویس بهداشتي در منطقه 296

6893/7/594100منطقه414/16/62897اجرای خط کشي عابر پياده توسط منطقه 297

7093/10/1594100منطقه414/16/68580اجرای خط کشي عابر پياده توسط منطقه 298

30093/12/2393/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز4112/14/4/26/2اجرای طرح حجمي فضای سبز در م299

6,85992/2/3193/12/2910023سازمان پاركها و فضای سبز112/14/4/26 شهرداری4خرید گل وگياه ،بذر ،نهال،سم وکود جهت منطقه 300

2,0009393100منطقه شهرداری4خرید تابلوهای انتظامي و ترافيكي در منطقه 301

2109393100منطقه شهرداری4اجرای فونداسيون تابلوهای راهنمای مسير در منطقه 302

صفحه 155 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

150939310050منطقه شهرداری4خرید کولر جهت ایستگاههای اتوبوس مكانيزه در منطقه 303

6009393100منطقه شهرداری4تعمير ایستگاههای اتوبوس در منطقه 304

2809393100منطقه شهرداری4اجرای خط کشي عابر پياده در منطقه 305

70093/7/2993100منطقه14/16/62688 شهرداری4نصب تجهيزات ترافيكي در منطقه 306

1,83594/02/2295/12/29100منطقه14/15/79052 شهرداری4خرید و نصب ایستگاه اتوبوس معمولي در منطقه 307

3,0009393100منطقه شهرداری4خرید و نصب تجهيزات ترافيكي در منطقه 308

909393100منطقه شهرداری4 در منطقه 4اصالح شبكه برق مقابل شهرداری منطقه 309

3009393100منطقه شهرداری4خرید رنگ و اجرای خط کشي محوری در منطقه 310

6809393100منطقه شهرداری4خرید رنگ دو جزئي سفيد در منطقه 311

312
 4انجام طراحي واجرای نقاشي دیواری دیوارهای فرسوده ونازیبا در منطقه 

شهرداری
60093/08/1993/12/29100سازمان زیباسازی109/15/4/19

1,50092/7/3093/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/13/4/35/3 شهرداری4خرید ونصب گارد ریل در منطقه 313

15,0009393/12/29100سازمان زیباسازی423/9/16نورافشاني مراسمات ملي و مذهبي در م 314

6309393/12/29100منطقه414/73088نورافشاني مراسمات ملي و مذهبي در م 315

1,20094/3/3194/12/29100منطقه14/82144 شهرداری4 در منطقه 137خرید مصالح واجرای عمليات عمراني سامانه 316

4,88093/3/2093/5/20100سازمان زیباسازی شهرداری4خرید، نصب و راه اندازی تلویزیون شهری در م 317

صفحه 156 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

6709393100منطقه شهرداری4خرید رنگ ترافيكي سفيد در منطقه 318

70093/8/1893100منطقه14/63994 شهرداری4 در منطقه 137خرید مصالح و اجرای عمليات عمراني سامانه 319

2,97692/12/2794/12/29100سازمان زیباسازی109/15/4/19 شهرداری4اجرای فونداسيون وپایه تندیس المان شهيد علم الهدی در منطقه 320

6009393100منطقه شهرداری4خرید رنگ ترافيكي دو جزئي بابت خط کشي عابر پياده در منطقه 321

322
آیلند ) شهرداری 4 ميلي متری در سطح منطقه 63خرید لوله پلي اتيلن 

(شهرک دانشگاه وپارک خليج فارس
1549393/12/29100منطقه

6009393/12/29100منطقه شهرداری4خرید لوله پلي اتيلن جهت آب خام در منطقه 323

7009393/12/29100منطقه شهرداری4در منطقه  (گلكاری  )توسعه فضای سبز 324

7009393/12/29100منطقه شهرداری4خرید و تامين کود در منطقه 325

7009393/12/29100منطقه شهرداری4هرس درختان در منطقه 326

10,0009393100منطقهاحداث ستونهای سبز و طرحهای حجمي در سطح شهر327

70093/1/2593/7/22100100منطقه16/14/44580رنگ آميزی جداول  در منطقه چهارشهرداری328

659393100100منطقه شهرداری4اجرای خط کشي محوری توسط منطقه 329

26594/3/694100100منطقه14/15/80421 شهرداری4احداث سكوی ایستگاه اتوبوس در منطقه 330

2,60694/01/2593/12/29100100منطقه14/16/76745 شهرداری4خرید تابلو های انتظامي و ترافيكي در منطقه 331

2,3509393100100منطقه4مسقف سازی وتامين روشنایي پلهای عابر پياده در منطقه  332

صفحه 157 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

2,1009393100100منطقه4نرده گذاری پلهای عابر پياده در سطح منطقه 333

1,0009393100منطقه4خرید وسایل روشنایي پارکهای منطقه 334

1,0009393100100منطقه شهرداری4خرید و نصب گاردیل در منطقه 335

709393100100منطقه شهرداری4تهيه دتایل های اجرائي و تهيه مناقصه پروژه ترافيكي منطقه 336

559393100100منطقه4خرید کولر جهت ایستگاههای منطقه 337

709393/12/29100100منطقه شهرداری4رنگ آميزی پل عابر پياده روبروی منطقه 338

76394/2/3094/12/29100100منطقه14/15/79788 شهرداری4رنگ آميزی جداول در منطقه 339

709393100100منطقه شهرداری4خرید پایه تابلوهای ترافيكي توسط منطقه 340

6509393100100منطقه شهرداری4نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 341

342
تهيه مصالح به عهده  ) شهرداری 4لكه گيری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 

(کارفرما 
7009393100منطقه

22,60094/8/1994/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/13/4/51 شهرداری4آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه 343

7009494100منطقه شهرداری4 در منطقه 4 و 1هرس درختان معابر و خيابانهای فرعي سطح نواحي 344

59994/6/2494/12/29100منطقه14/15/88232 شهرداری4بهسازی ایستگاه اتوبوس در منطقه 345

1,30894/6/794/12/29100سازمان زیباسازی109/15/4/23/2 شهرداری4بهسازی روشنایي پارکهای سطح منطقه 346

5009494100منطقه شهرداری4خرید رنگ سرد ترافيكي در منطقه 347

صفحه 158 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,50094/12/594/12/29100سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/4/24/1 شهرداری4 خرید نهال در منطقه 348

1,10294/6/2394/12/29100منطقه14/15/88082 شهرداری4نرده گذاری پلهای عابر پياده در منطقه 349

47994/12/1595100منطقه14/15/99573 شهرداری4اجرای سرعتگاه آسفالتي در منطقه 350

50094/11/1495100منطقه14/15/97238 شهرداری4خرید تجهيزات ترافيكي در منطقه 351

352
 در 95خرید گلهای فصلي پایيزه و زمستانه و گلهای گلداني جهت ایام نوروز 

 شهرداری4سطح منطقه 
2,588100منطقه

49094/6/794/12/2910044سازمان زیباسازی109/15/4/23/2 شهرداری4رنگ آميزی دیوارهای فرسوده در منطقه 353

1599494/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20/1 شهرداری4مطالعه و طراحي آب خام در منطقه 354

54594/6/796/12/2910040سازمان زیباسازی109/15/4/23/2 شهرداری4در منطقه  (نقاشي دیواری  )بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده 355

356
 ميلي متر و اتصاالت جهت تعمير و بازسازی 63 متر لوله پلي اتيلن 2000خرید 

 شهرداری4شبكه آبياری در منطقه 
5009393/12/29100منطقه

80092/12/1893/12/29100سازمان عمران شهری17/14/4/11 شهرداری4ساخت ایستگاه اتوبوس معمولي در منطقه 357

16,57593/1/2394/12/29100سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2 شهرداری4احداث پارک نواری در منطقه 358

14,0009393100100سازمان عمران شهری17/14/4/11 شهرداری4احداث پارک نواری در منطقه 359

70092/5/392100100منطقه16/14/28586 شهرداری4تعویض جداول فرسوده بلوار نور در حوزه خدماتي منطقه 360

361
 4خرید لوله پلي اتيلن چهت پروژه دفع آبهای سطحي خيابان سعدی در منطقه 

شهرداری
38893/07/2293/12/29100100منطقه14/62073

59692/12/2092/5/27100100منطقه16/14/43737 شهرداری4اجرای فضای سبز روبروی شهرک کاویان در منطقه 362

صفحه 15۹ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,50092/3/2591100100سازمان میادین100/6745شهرداری4احداث بازارچه محلي مهستان در منطقه 363

5,0009394100100سازمان پارک ها و فضای سبز4112/14/4/18چمن کاری در سطح منطقه 364

1,9249494100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/10 تهيه و اجرای چمن مصنوعي زمينهای ورزشي سطح شهر365

6,18794/12/99570منطقه1900/11198 شهرداری4ترميم نوارهای حفاری و لكه گيری معابر اصلي در منطقه 366

3,74393/9/2694/12/29100سازمان بهسازی و نوسازی4115/15/4/35/6انجام عمليات زیر زميني نمودن برق ميدان نهضت آباد در شهرداری منطقه 367

368
خرید و نصب گاردیل در جاده ساحلي حد فاصل پارک شقایق به سمت پل 

 شهرداری4پنجم توسط منطقه 
95094/12/159510070منطقه14/15/99547

1,05596/3/296/4/21000منطقه14/15/124624 شهرداری4 در منطقه 2مستحكم سازی و رفع خطر از بنای ساختمان امين 369

370
 4لوله گذاری با لوله پلي اتيلن جهت دفع آبهای سطحي گلستان در منطقه 

شهرداری
28492/12/494/12/29100100منطقه16/14/42067

371
نگهداری و تعمير پل مكانيزه روبروی خوابگاه دانشجویي حضرت معصومه در 

 شهرداری4منطقه 
54494/8/594/12/29100100منطقه14/15/90863

12095/11/1095100100منطقه14/118045 شهرداری4نصب سرعتگاه بلوار گلستان روبروی اداره اطالعات توسط منطقه 372

373
 4اصالح هندسي واقع در اصلي گلستان ورودی اداره اطالعات توسط منطقه 

شهرداری
12095/11/1095100100منطقه14/118040

1,07794/12/2295100100منطقه14/12/100347 شهرداری4الیروبي و صفحه کشي خطوط فاضالب در منطقه 374

54594/10/19951000منطقه14/15/95164 شهرداری4خرید رنگ و اجرای رنگ آميزی جداول توسط منطقه 375

376
 شهرداری4نصب فونداسيون تابلوهای راهنمای مسير توسط منطقه 

1209595100100منطقه1200/49600

377
طرح  ) شهرداری 4رنگ آميزی و دیوار نویسي مدارس در سطح منطقه 

( 95استقبال از مهر 
35095/09/0295/12/291000سازمان زیباسازی109/15/16/4/32/2

صفحه 160 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

50095/8/1096/2/10100100منطقه14/15/113046 شهرداری4نصب تجهيزات ترافيكي در منطقه 378

45095/8/1695/10/16100100منطقه14/15/113330 شهرداری4اجرای سرعتگاه آسفالتي در منطقه 379

380
حمل نخاله های ساختماني در ساحل رودخانه کارون جنب پل ششم در منطقه 

 شهرداری4
50096/3/2896/4/2810030منطقه14/15/125877

8009595/12/291000منطقه1200/49053 شهرداری4خرید گل زمستانه در منطقه 381

3751395/09/2895/12/291000سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/4/24/1 شهرداری4خرید کود ورمي کمپوست در منطقه 382

1191395/09/2895/12/291000سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/4/24/1 شهرداری4خرید کود کمپوست در منطقه 383

1,0001395/04/2095/12/291000سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/4/24 شهرداری4خرید نهال در منطقه 384

5981395/09/2895/12/291000سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/4/24/1( 95 ماهه دوم 6) شهرداری 4خریدگلهای فصلي پایيزه و زمستانه در منطقه 385

386
 شهرداری 4توسط منطقه ... خرید لوله،جدول عروسكي ،جدول کشيده و 

(مطالبات شرکت فارسيت)
تهاتر3,1759595/12/29100منطقه1200/48049

387
 با موضوع احداث فاز دوم پارک 85/1/15 مورخ 19/66تكميل قرارداد شماره 

 شهرداری4پردیس در منطقه 
7885/1/151000منطقه19/66

36196/5/496/12/291000سازمان پاركها و فضای سبز112/14/15/9/2/3 شهرداری4مطالعه و طراحي پارک محله ای کوی مجاهد در منطقه 388

389
خرید تجهيزات برقي به منظور ترميم و برقراری روشنایي پارکهای 

نيلوفر،ميثاق،معين زاده،مادر،گروه ملي 
94096/1/3010030منطقه14/15/122597

390
جدولگذاری و پياده روسازی و خاکریزی نباتي در خيابان نيلوفر در کوی 

 شهرداری4بهارستان توسط منطقه 
59696/6/4100سازمان عمران شهری101/17/14/17/4/17/1

42596/5/4100سازمان پاركها و فضای سبز112/14/9/9مطالعه و طراحي پارک محله ای خيابان یک سعادت391

26196/5/4100سازمان پاركها و فضای سبز112/14/15/9/2/3مطالعه و طراحي پارک محله ای کوی مجاهد392
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مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

2896/5/4100سازمان پاركها و فضای سبز112/14/15/9/2/3مطالعه و طراحي فضای سبز پارک محله ای شهرک برق393

50089/11/2590/1/26100100منطقه1900/458(فاز اول)ترميم نوارهای حفاری شده شهرک دانشگاه394

395
 5ترميم نوارهای حفاری شهرک دانشگاه ، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
70090/11/191/1/1100100منطقه4/14/40631

396
احداث اتاق نگهباني و سرویس بهداشتي ناحيه ویژه پردیس و تكميل سرویس 

 شهرداری5بهداشتي پارک گلها در منطقه 
68992/6/592/8/5100100منطقه16/14/29751

397
زیرساری تاحدالیه اساس خيابانها واحداث جوی روباز در روستای خبينه در 

 شهرداری4منطقه 
9,92293/10/069410030معاونت فنی و عمرانی1900/9180

پایان یافت- مربوط به خيابان دی 2,37293/12/1294/6/12100منطقه14/14/73593 شهرداری4پياده روسازی باکفپوش بتني خيابانهای منطقه 398

54594/9/794/12/29100منطقه14/15/92748 شهرداری4اجرای خط کشي عابر پياده در منطقه 399

11995/2/2795100معاونت حمل و نفل و ترافیک14/105770 شهرداری4فونداسيون تابلوهای راهنمای مسير توسط منطقه 400

50095/8/1096/2/101000منطقه14/15/113048 شهرداری4اجرای خط کشي عابر پياده در منطقه 401

36095/8/2295/10/221000منطقه14/15/113717 شهرداری4بهسازی ایستگاه اتوبوس توسط منطقه 402

45295/11/2096/1/201000منطقه14/15/118799 شهرداری4خرید تجهيزات ترافيكي در منطقه 403

50096/3/1696/4/161000منطقه14/15/125326 شهرداری4مسقف سازی پلهای عابر پياده در منطقه 404

درحال انجام مراحل جهت مناقصه44096/10/2496/11/241000منطقه14/15/136428 شهرداری4خرید و اجرای خط کشي عابر پياده توسط منطقه 405

1,97296/8/15100منطقه14/15/132807 شهرداری4همسان سازی دریچه های فاضالب توسط منطقه 406

پایان یافت56997/6/1797/7/67100معاونت فنی و عمرانی1900/15688 شهرداری4تجهيزات ساختمان اداری منطقه 407
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مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

5,00093/11/1393/12/29100سازمان پاركها و فضای سبز4112/14/4/24/1واگذاری عمليات تهيه وکاشت چمن در منطقه  408

1209798100منطقه4 وات در منطقه 400تعمير و راه اندازی تعدادی از پروژکتورهای جيوه ای 409

81497/12/1998/1/19100منطقه14/15/157297 شهرداری4خرید رنگ جهت رنگ آميزی جداول در سطح منطقه 410

8,30197/11/2398/4/23100منطقه1900/16760 شهرداری4زیرسازی تا حد الیه اساس خيابانهای پراکنده در منطقه 411

1,57998/2/398/3/3100معاونت حمل و نفل و ترافیک14/15/159220 شهرداری4خرید و اجرای رنگ آميزی جداول در سطح منطقه 412

413
 ليتر گالوانيزه حمل زباله دو ميل بدون چرخ در سطح منطقه 770خرید مخازن 

 شهرداری4
خریداری گردید 1,98298/2/2898/3/28100معاونت خدمات شهری1900/17295

414
انجام عمليات الیروبي و صفحه کشي خطوط دفع آبهای سطحي و فاضالب 

 شهرداری4شهری در منطقه 
2,03798/7/1398/8/28100منطقه14/15/168032

انجام گردید2,49698/10/2398/11/23100منطقه14/15/173094 شهرداری4خرید رنگ جهت خط کشي محوری در سطح منطقه 415

انجام گردید1,91298/11/698/12/6100منطقه14/15/173842 شهرداری4خرید و اجرای رنگ جهت خط کشي عابرپياده در سطح منطقه 416

417
انجام عمليات الیروبي و صفحه کشي خطوط دفع آبهای سطحي و فاضالب 

 شهرداری4شهری در منطقه 
انجام گردید2,06298/12/499/2/4100منطقه2100/8305

418
 4تعمير انواع پمپ های الكترو موتور لجن کش و کف کش محمد رضا در منطقه 

شهرداری
انجام گردید2,08898/12/1199/1/11100منطقه14/15/175861

انجام گردید1,36098/12/1198/12/26100منطقه14/15/175863 شهرداری4 در منطقه 99خرید گل گلداني جهت هشت فرش گل نوروز 419

انجام گردید2,49798/12/1199/1/11100منطقه14/15/175845 شهرداری4تجهيز ساختمان مرکز کنترل ترافيک واقع در منطقه 420

انجام گردید2,29099/1/2499/2/24100منطقه14/15/177169 شهرداری4خرید تابلو و تجهيزات ترافيكي در سطح منطقه 421

422
 4 جهت روشنایي پارک های منطقه LED وات 120 عدد پروژکتور 176خرید 

شهرداری
انجام گردید2,28498/10/798/11/7100منطقه14/15/172288
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مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قرارداد

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

شرحرديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

423
بهسازی پياده روهای پارک سعدی و جاده ساحلي غربي حدفاصل پارک 

 شهرداری4شهربازی تا ميدان شقایق در منطقه 
تحویل موقت8,42499/2/1099/3/10100منطقه2100/8826

424
خرید المان های نوری با طرح گل رز و اطلسي جهت نصب در بلوار فروردین و 

 شهرداری4ساحلي در منطقه 
1,35799/1/3199/2/31100منطقه14/15/177477

انجام گردید1,17698/12/2199/1/21100منطقه14/15/176432 شهرداری4تعمير و راه اندازی المان طاووس در منطقه 425

1,165,075 جمع  کل 

صفحه 16۴ از 2۹۴



نطقه  دا  5شهرداري منطقه 5ش
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده

صفحه 165 از 2۹۴



   معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ  به میلیون ریال

ریالی

درصددرصد

1,175پروژه های مربوط به کوی بقایی

1
 متری قبل از ضلع شرقی دیوار کارخانه نورد 16زیرسازی تا حد الیه اساس خیابان 

 شهرداری5لوله در منطقه 
1,17595/7/195/8/1100منطقه1/19/3288

3,140پروژه های مربوط به کوی مجاهد

3,14095/11/196/3/1100منطقه1900/12598 شهرداری5زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای شهرک پیام در منطقه 2

8,300پروژه های مربوط به کوی فرهنگشهر

3,0009393100منطقه  شهرداری5احداث پل عابر پیاده ورودی فرهنگ شهر در منطقه3

5,30090/10/792100منطقه1900/3103 شهرداری5 رشد، واقع در حوزه خدماتی منطقه 13تعریض و بهسازی خیابان 4

7,507پروژه های مربوط به کوی پردیس

1,50091/7/2291100سازمان میادین1700/9525شهرداری5احداث بازار هایپر پردیس در منطقه 5

6
جدولگذاری و پیاده روسازی میدان احمد محمود و جدولگذاری آیلند بلوار هدیه 

 شهرداری5در کوی پردیس در منطقه 
2,23495/11/496/2/4100منطقه1/19/7083

7
پیاده روسازی با کفپوش بتنی خیابانهای گلشن ، گلزار و گلدیس کوی پردیس در 

 شهرداری5منطقه 
2,31095/10/196/1/1100منطقه1/19/5681

9509798100سازمان خدمات موتوری108/17/5/38 شهرداری5زیرسازی معابر دسترسی بازارچه خیابانهای گلبهار پردیس در منطقه 8

9
مطالعه و طراحی فضای سبز کوی پردیس واقع در خیابانهای گلبهار و گلدسته در 

 شهرداری5کوی پردیس در منطقه 
51396/5/496/12/29100منطقه112/14/9/9

20,585پروژه های مربوط به کوی گلبهار

10
 (فاز دوم  )احداث جوی روباز و زیر سازی تا حد الیه یبس معابر خاکی کوی گلبهار 

5در منطقه 
10,74994/1/994/12/29100منطقه1900/9556

9,83692/11/2193/12/35100سازمان عمران شهری101/17/6/19 شهرداری5آسفالت معابر خاکی کوی گلبهار در سطح منطقه 11

12,151پروژه های مربوط به کوی سیاحی

12
جدولگذاری و خاکریزی آیلند حد فاصل میدان سیاحی و میدان شهید علی 

 شهرداری5هاشمی در منطقه 
2,31893/11/194/12/29100سازمان خدمات موتوری108/17/14/9/16

فیزیكیمبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

5گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

99/3/31پیشرفت پروژه   زمان قرارداد
توضیحات

تاریخ خاتمهتاریخ شروع
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   معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ  به میلیون ریال

ریالی

درصددرصد

فیزیكیمبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

5گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

99/3/31پیشرفت پروژه   زمان قرارداد
توضیحات

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

9,83392/11/1893/12/32100سازمان عمران شهری101/17/6/16 شهرداری5آسفالت معابر کوی سیاحی در سطح منطقه 13

3,214پروژه های مربوط به کوی زعفرانیه

1,42295/3/2495/4/24100منطقه1900/11550 شهرداری5بهسازی معابر کوی زعفرانیه در منطقه 14

1,79294/4/2094/12/29100منطقه1900/10028 شهرداری5زیرسازی تا حد الیه اساس معابر خاکی کوی زعفرانیه در منطقه 15

30,697پروژه های مربوط به کوی مالشیه

16
خرید و نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی و تندرستی 

 شهرداری6پارک مالشیه در منطقه 
2,13491/2/2191100منطقه1500/7458

6,06889/11/3093/12/29100منطقه1900/554زیر سازی و آسفالت کوی مالشیه17

1,76783/5/183/10/1100منطقه19/5134لوله گذاری و احداث جوی روباز معابر مالشیه18

1,42493/10/1393/12/29100سازمان خدمات موتوری11/6/50/1 شهرداری5 خاکریزی خاک نباتی مسیر جاده مالشیه در منطقه 19

5,5979292100منطقه شهرداری5احداث  پارک محله ای مالشیه در منطقه 20

2,14995/7/2495/10/24100منطقه1/19/3968 شهرداری5زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای کوی مالشیه در منطقه 21

22
ترمیم نوارهای حفاری تا حد الیه اساس و زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای 

 شهرداری5اصلی مالشیه در منطقه 
11,55896/08/2797100100سازمان عمران شهری101/17/14/13/5/18/1

1,386پروژه های مربوط به کوی رزمندگان

23
ترمیم جداول فرسوده خیابانهای اصلی شهرک رزمندگان و مسیر ورودی از سمت 

 شهرداری5خرمشهر در منطقه 
1,38695/9/495/11/14100منطقه1/19/6060

3,823پروژه های مربوط به شهرک دانشگاه

 شهرداری4مربوط به منطقه 1,34695/9/2195/11/21100منطقه1/19/5675 شهرداری5ترمیم پیاده روهای خیابان اصلی شهرک دانشگاه در منطقه 24

25
تهیه و اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن جهت دفع آبهای سطحی شهرک 

 شهرداری5دانشگاه از سپتیک پارک دانشجو تا خیابان فضیلت در سطح منطقه 
تحویل موقت2,47798/10/899/1/810050منطقه1/19/40444

42,477پروژه های مشترک
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   معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ  به میلیون ریال

ریالی

درصددرصد

فیزیكیمبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

5گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

99/3/31پیشرفت پروژه   زمان قرارداد
توضیحات

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

62990/9/1990/11/19100منطقه4/14/34505 شهرداری5تكمیل زمین های ورزشی خیابان امنیت ، واقع در حوزه خدماتی منطقه 26

27
 بهمن و بلوار اصلی گلستان از خیابان 22تخریب و ترمیم جداول فرسوده خیابان 

 شهرداری5 بهمن تا میدان شهید بقایی و بلوار گلفام پردیس در منطقه 22
1,50995/11/196/2/1100منطقه1/19/6350

28
 بهمن ، گلدشت و شهرک اهواز واقع در 22اجرای اصالح هندسی دوربرگردان کوی 

(اعتبارات طرحهای تملک دارایی) شهرداری5حوزه خدماتی منطقه 
4,24393/4/1693/8/12100معاونت فنی و عمرانی1900/8477

29
خرید و نصب ده عدد مجموعه ورزشی و تندرستی در پارکهای اندیشه 

 شهردای5،پردیس،دانشجو در منطقه 
1,80095/6/2895100سازمان زیباسازی109/15/16/5/48

2,80095/6/2895100سازمان زیباسازی109/15/16/5/48 شهرداری5خرید مبلمان پارکهای دانشجو،پردیس،اندیشه و چكاوک در منطقه 30

31
جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده آیلند بلوار اصلی شهرک دانشگاه و شهرک 

 شهرداری5کریشان در منطقه 
1,51695/12/1096/3/10100منطقه1/19/8129

2,07995/7/195/10/1100منطقه1/19/3289 شهرداری5ترمیم وتعویض جداول فرسوده فرهنگ شهر و پردیس در منطقه 32

33
احداث پیاده رو اطراف قطعات فضای سبز فرهنگشهر و شهرک دانشگاه در منطقه 

 شهرداری5
2,15297/8/1597/11/15100منطقه1/19/27669

34
خرید تابلو و تجهیزات ترافیكی بلوارهای هاشمی و گلستان حدفاصل میدان کارگر 

 شهرداری5تابقایی در سطح منطقه 
1,19998/1/2698/4/261000معاونت حمل و نقل و ترافیک1/19/32643

35
مطالعه و طراحی فضای سبز ضلع شرقی اتوبان گلستان میدان کودک تا بقایی در 

 شهرداری5منطقه 
6819798100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3

36
 5مطالعه و طراحی فضای سبز میدان کودک تا روبروی شهید محالتی در منطقه 

شهرداری
4539697100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3

37
تهیه فونداسیون و خرید و نصب ایستگاههای معمولی اتوبوس در بلوار گلستان در 

 شهرداری5سطح منطقه 
1,10098/1/2698/4/2610080معاونت حمل و نقل و ترافیک1/19/32644

1,17098/2/2198/5/21100منطقه1/19/33492 شهرداری5خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی جداول بلوار گلستان توسط منطقه 38

39
فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر میدان اسكندری،میدان بهزیستی و میدان 

 شهرداری5نرگس در منطقه 
ریالی با حمل نقل مرکز4179697100سازمان عمران شهری101/17/14/13/5/18/1

40
 بهمن تا مالشیه 22خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی در بلوار هاشمی حدفاصل کوی 

 شهرداری5در منطقه 
تحویل موقت1,47098/8/1998/11/191000منطقه1/19/38783

41
خرید رنگ و اجرای خط کشی عابر پیاده بلوار کارگر، بلوار گلستان، بلوار امنیت در 

 شهرداری5منطقه 
تحویل موقت1,35098/9/1798/12/171000منطقه1/19/39749

42
 5بهسازی ایستگاه های اتوبوس در بلوار گلستان،هاشمی و خبینه در سطح منطقه 

شهرداری
تحویل موقت2,25998/12/799/2/71000منطقه1/19/42628

62,401پروژه های مربوط به سطح منطقه

صفحه 168 از 2۹۴



   معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ  به میلیون ریال

ریالی

درصددرصد

فیزیكیمبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

5گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

99/3/31پیشرفت پروژه   زمان قرارداد
توضیحات

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

1,2009696100منطقه شهرداری5خرید رنگ سرد و اجرای خط کشی محوری توسط منطقه 43

7009696100منطقه شهرداری5خرید رنگ دو جزئی و اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه 44

1,1009696100منطقه شهرداری5خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی جداول توسط منطقه 45

46
سرویس و تعمیرات ایستگاههای پمپاژ آب خام و پمپهای شناور آبنماها در سطح 

 شهرداری5منطقه 
8069696100منطقه

1,0009696100منطقه شهرداری5خرید ریسه جهت مراسمات و مناسبتها در سطح منطقه 47

65995/11/2796/1/27100منطقه1/19/7762 شهرداری5 خدمات شهری در منطقه 1بازسازی ساختمان ناحیه 48

1209696100منطقه شهرداری5اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه 49

50
طرح استقبال از  ) شهرداری 5رنگ آمیزی و دیوار نویسی مدارس در سطح منطقه 

( 95مهر 
35095/6/2895100سازمان زیباسازی109/15/16/5/48

38995/8/1195/11/11100منطقه1/19/4597 شهرداری5تهیه و اجرای سرعتگاه آسفالتی توسط منطقه 51

96995/11/2696/2/26100منطقه1/19/7763 شهرداری5خرید تابلو و تجهیزات ترافیكی توسط منطقه 52

49995/9/1795/12/17100منطقه1/19/5582 شهرداری5خرید رنگ دوجزیی و اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه 53

2,00095/9/1495100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/5/25 شهرداری5خرید نهال در منطقه 54

5,00095/5/1295100سازمان عمران شهری101/17/5/37 شهرداری5خرید آسفالت برای عملیات ضروری لكه گیری در منطقه 55

1,09195/5/2695/8/26100منطقه1/19/2343 شهرداری5توسعه فضای اداری در محوطه موجود منطقه 56

73095/10/795/12/7100منطقه51900/10818بازسازی ساختمان خدمات شهری منطقه 57

21595/5/2496/1/22100منطقه51900/11051بازسازی ساختمان های موجود منطقه 58

1,07496/3/2196/6/21100منطقه1/19/11412 شهرداری5خرید رنگ سرد و اجرای خط کشی محوری در منطقه 59

62096/3/2196/6/21100منطقه1/19/11414 شهرداری5خرید رنگ دو جزیی و اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه 60

صفحه 16۹ از 2۹۴



   معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ  به میلیون ریال

ریالی

درصددرصد

فیزیكیمبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

5گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

99/3/31پیشرفت پروژه   زمان قرارداد
توضیحات

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

1,05196/1/3096/4/30100منطقه1/19/9705 شهرداری5خرید و اجرای رنگ آمیزی جداول توسط منطقه 61

7909696100منطقه شهرداری5رنگ آمیزی و دیوار نویسی مدارس در سطح منطقه 62

3269696100منطقه شهرداری5خرید گلهای فصلی بهاره و تابستانه در منطقه 63

3,00096/5/15100سازمان عمران شهری101/17/14/5/15 شهرداری5خرید آسفالت برای عملیات ضروری لكه گیری در منطقه 64

9549696100منطقه شهرداری5خرید گلهای فصلی پاییزه و زمستانه در منطقه 65

24395/11/496/2/4100منطقه1/19/7084 شهرداری5خرید و نصب تابلوهای ترافیكی توسط منطقه 66

36295/9/1495100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/5/25( 95 ماهه اول سال 6 ) شهرداری 5خرید گلهای فصلی بهاره و تابستانه در منطقه 67

68
 ماهه 6 ) شهرداری 5 در منطقه 137خرید و تهیه مصالح مورد نیاز خدمات سامانه 

( 95اول سال 
2,73295/5/2495/8/24100منطقه1/19/2342

72297/2/1697/5/16100منطقه1/19/21628 شهرداری5ترمیم و بازسازی سرویس های بهداشتی در منطقه 69

62596/9/1396/10/13100منطقه1/19/16692 شهرداری5جدولگذاری و خاکریزی نباتی آیلند در سطح منطقه 70

11,49895/7/1195/10/11100منطقه1900/12033 شهرداری5روکش آسفالت خیابانهای سطح منطقه 71

96297/1/1897/4/18100منطقه1/19/20726 شهرداری5خرید رنگ جهت رنگ آمیزی جداول در منطقه 72

1209797100منطقه شهرداری5خرید رنگ دو جزئی و اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه 73

58897/5/2997/8/29100منطقه1/19/24972 شهرداری5شستشو و رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده در سطح منطقه 74

68097/10/2498/1/24100معاونت حمل و نقل و ترافیک1/19/29798 شهرداری5خرید رنگ دو جزئی و اجرای خط کشی عابر پیاده در سطح منطقه 75

68097/10/2498/1/24100معاونت حمل و نقل و ترافیک1/19/29797 شهرداری5خرید رنگ سرد و اجرای خط کشی محوری در منطقه 76

70096/12/1497/3/14100منطقه1/19/19948 شهرداری5خاکبرداری و خاکریزی نباتی در منطقه 77

(48)فسخ قرار داد89197/12/1198/3/11100معاونت فنی و عمرانی1/19/31602 شهرداری5خاکریزی و خاک نباتی در منطقه 78

صفحه 170 از 2۹۴



   معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ  به میلیون ریال

ریالی

درصددرصد

فیزیكیمبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

5گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

99/3/31پیشرفت پروژه   زمان قرارداد
توضیحات

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

79
ترمیم و بازسازی و نصب تجهیزات و عالئم هشدار دهنده گاردریل پل نورد در 

 شهرداری5منطقه 
1,00298/7/198/8/1100معاونت حمل و نقل و ترافیک2100/6575

تحویل قطعی 45495/9/1496/3/14100100منطقه1/19/5404 شهرداری5نصب تجهیزات ترافیكی توسط منطقه 80

تحویل موقت12096/12/24100100منطقه19/20396 شهرداری5رنگ آمیزی جداول و معابر در منطقه 81

تحویل موقت43696/12/2697/3/26100100منطقه1/19/20414 شهرداری5بهسازی ایستگاه معمولی اتوبوس توسط منطقه 82

تحویل قطعی 54697/2/2497/5/24100100منطقه1/19/21939 شهرداری5خرید ریسه و پرچم در سطح منطقه 83

تحویل قطعی 1209797100100منطقه5نصب عالئم و تجهیزات ترافیكی توسط منطقه 84

5,50197/4/3100100معاونت1900/15437 شهرداری5تهیه و حمل مصالح خدمات شهری در منطقه 85

صورتجلسه2,0009798100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/5/46 شهرداری5خرید نهال جهت کاشت در منطقه 86

تحویل موقت91698/9/1798/10/1710030منطقه1/19/39750 شهرداری5خرید رنگ محوری در منطقه 87

تحویل موقت91298/9/3098/10/301000منطقه1/19/40087 شهرداری5 عدد نیمكت بتونی در سطح پارکهای منطقه 76خرید 88

تحویل موقت2,49898/11/2699/1/2610080منطقه1/19/42051 شهرداری5اجرای سرعتگاه آسفالتی توسط منطقه 89

90
 5در سطح منطقه  (استقبال از نوروز)ترمیم پیاده رو فرسوده بصورت پراکنده 

شهرداری
تحویل موقت2,45099/1/2099/4/2010020منطقه1/19/43546

196,856 جمع کل

صفحه 171 از 2۹۴



نطقه  دا  6شهرداري منطقه 6ش
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده

صفحه 172 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

2,483پروژه های مربوط به شیخ بهایی

1
احداث آیلند در خیابان شیخ بهایی شمالی حد فاصل بلوار قدس تا خیابان انقالب، 

 شهرداری6واقع در حوزه خدماتی منطقه 
56590/7/2890/9/2810035منطقه6/19/17699

2
 6اجرای تاسیسات روشنایی آیلند نواری خیابان شیخ بهاء و سروش در منطقه 

شهرداری
9009191100منطقه

3
احداث آیلند در خیابان شیخ بهایی جنوبی حد فاصل خیابان انقالب تا خیابان 

 شهرداری6كسایی، واقع در حوزه خدماتی منطقه 
54090/7/2890/9/2810019منطقه6/19/17701

4
احداث آیلند میانی خیابان شیخ بها حد فاصل خیابان كسایی تا پل علوی توسط 

 شهرداری6منطقه 
47892/2/3192/4/31100منطقه16/19/29612

62,772پروژه های مربوط به كوی سادات

25,75892/08/2594/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/14/17/6/19/1 شهرداری6عملیات بهسازی معابر كوی سادات در منطقه 5

6
زیرسازی تا حد الیه اساس معابر خاكی كوی سادات و تکمیل فرعی های آن در 

 شهرداری6منطقه 
27,18094/1/1696/6/1610050سازمان عمران شهری101/17/14/17/6/19/1

9,83492/11/1993/12/33100سازمان عمران شهری101/17/6/17 شهرداری6آسفالت معابر خاكی كوی سادات در سطح منطقه 7

34,484پروژه های مربوط به كوی انقالب

36094/8/2094/11/20100منطقه19/16/78538 شهرداری6خرید و نصب ایستگاه اتوبوس مکانیزه خیابان انقالب در منطقه 8

9
اصالح هندسی ضلع شرقی پل علوی، اجرای دوربرگردان های اضالع شمالی و 

 6جنوبی میدان انقالب و اجرای آیلند خیابانهای زینب و فراهانی توسط منطقه 

شهرداری

7,4749191100منطقه

2,53091/7/194/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی117/17/6/37 شهرداری6پیاده روسازی خیابان انقالب در منطقه 10

1,06991/12/892/2/22100منطقه16/19/31603اجرای دوربرگردان های ضلع شمالی و جنوبی میدان انقالب11

12
احداث سپتیک ولوله گذاری ودفع آبهای سطحی در خیابان سروش به طرف میدان 

 شهرداری6انقالب در منطقه 
30093/9/193/10/1100منطقه

13
 6 در منطقه 2نور پردازی مخزن سیمانی واقع در كوی انقالب ، خیابان سازمانی 

شهرداری
2,15893/8/2893/12/29100سازمان زیباسازی109/15/6/7

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 173 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

14
حد فاصل میدان پانزده خرداد تا )پیاده روسازی ضلع شمالی و جنوبی خیابان انقالب 

 شهرداری6در منطقه  (خیابان قصر شیرین و خیابان شیخ بها تا نبش غزنوی
2,54691/7/1191/9/1110080منطقهب ن/31776

2,28994/5/1794/8/17100منطقه16/74002 شهرداری6تعویض جداول فرسوده خیابان انقالب در منطقه 15

2,03494/12/996/12/29100سازمان زیباسازی109/15/6/5 شهرداری6در منطقه  (دله)خرید و نصب المان میدان انقالب 16

17
 6خرید ونصب ایستگاه اتوبوس مکانیزه خیابان انقالب نبش ناصر خسرو در منطقه 

شهرداری
2509494100منطقه

69594/12/2495/2/24100منطقه16/85171 شهرداری6احداث سپتیک جمع آوری آبهای سطحی میدان انقالب در منطقه 18

فاکتوری6009696100منطقه1200/57073 شهرداری6خرید و نصب وسایل آب نمای واقع در فلکه انقالب در محدوده منطقه 19

20
تعویض جداول فرسوده و كفپوش گذاری آیلند میانی خیابان انقالب حد فاصل 

 شهرداری6 خرداد در منطقه 15خیابان فراهانی و میدان 
3,95095/10/28100100منطقه1900/12597

21
ترمیم نوار حفاری طولی خیابان انقالب حد فاصل شیخ بها تا خیابان سروش در 

 شهرداری6منطقه 
5,8429798100سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

7879697100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3 شهرداری6مطالعه و طراحی فضای سبز سرتاسر بلوار قدس در منطقه 22

1,60098/6/598/9/5100منطقه16/146405 شهرداری6احداث سکوی ریل باس ایستگاه كوی انقالب در حوزه خدماتی منطقه 23

9,590پروژه های مربوط به مسیر خرمشهر

1,02091/7/2593/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/6/27/2 شهرداری6بهسازی و توسعه شبکه آب خام مسیر خرمشهر در منطقه 24

8,0009191100منطقهبازسازی ترمینال سیاحت واقع در سه راه خرمشهر25

26
خرمشهر -  متری و اصالح هندسی مسیر اهواز68آیلند خیابان فراهانی حد فاصل 

 شهرداری6روبروی كالنتری در منطقه 
1209494100منطقه

صفحه 17۴ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

27
جابجایی شبکه برق مربوط به پل عابر پیاده واقع در جاده خرمشهر روبروی ترمینال 

 شهرداری6سوسنگرد توسط منطقه 
1009191100100منطقه

28
خرمشهر روبروی ترمینا ل - تکمیل احداث پل عابر پیاده واقع در جاده اهواز

 شهرداری6سوسنگرد توسط منطقه 
3509191100منطقه

10,193پروژه های مربوط به كوی مندلی

29
زیرسازی تا حد الیه بیس مسیر ارتباطی مندلی و كروشات واقع در حوزه خدماتی 

(تملک داراییها) شهرداری 6منطقه 
2,02890/10/1291/2/12100منطقه1900/3096

30
 6زیرسازی و آسفالت دستی معابر كم عرض كوی مندلی و كروشات در منطقه 

شهرداری
1,19694/4/1594/12/29100منطقه1900/9997

31
 6زیرسازی تا حد الیه بیس معابر خاكی كروشات واقع در حوزه خدماتی منطقه 

(تملک داراییها)شهرداری 
4,83990/10/1291/4/12100منطقه1900/3092

1,9159191100سازمان عمران شهری1900/11390 شهرداری6زیرسازی و آسفالت معابر كوی كروشات در سطح منطقه 32

33
تکمیل صورتجلسه طراحی فضای سبز ورودی كوی مندلی جنب كارخانه آرد 

خوزستان
21596/5/496/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3

45,751پروژه های مربوط به كوی سیاحی

34
جدولگذاری و خاكریزی آیلند حد فاصل میدان سیاحی و میدان شهید علی هاشمی 

 شهرداری6در منطقه 
2,31893/11/194/12/29100100سازمان خدمات موتوری108/17/14/9/16

9,83392/11/1893/12/32100100سازمان عمران شهری101/17/6/16 شهرداری6آسفالت معابر كوی سیاحی در سطح منطقه 35

7,00094/8/1796100منطقه1900/10632 شهرداری6زیرسازی تا حد الیه اساس معابر كوی سیاحی در منطقه 36

25,00092/12/1396/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/14/17/6/19/1 شهرداری6بهسازی معابر كوی سیاحی در منطقه 37

1,6009191100100منطقه4/5388زیرسازی كوی سیاحی38

48,478پروژه های مربوط به عین دو
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مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

39
اجرای عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی ناحیه یک وعین دو واحداث سپتیک 

دفع آبهای سطحی در خیابان الهادی روبروی مدارس به طرف پمپاژ رضوی در منطقه 

 شهرداری6

30093/9/193/10/1100منطقه

40
 6احداث میدان شهید علی هاشمی در ورودی عین دو جاده حمیدیه در منطقه 

شهرداری
6,62793/12/2894/12/25100100سازمان خدمات موتوری108/17/14/9/16

41
 6در میدان عین دو در منطقه  ( متری 9 )نصب پرجم مقدس جمهوری اسالمی ایران 

شهرداری
65094/8/494/12/2910015سازمان زیباسازی109/15/6/22/1

1209595100منطقهاصالح هندسی دوربرگردان عین دو42

15,17192/1/1194/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/14/17/6/19/1 شهرداری6زیر سازی تا حد الیه بیس معابر خاكی عین دو در منطقه 43

7,20794/8/1795100منطقه1900/10631 شهرداری6زیر سازی تا حد الیه اساس معابر خاكی كوی عین دو در منطقه 44

1,80092/2/3196/6/3110090سازمان عمران شهری 101/17/14/6/6 شهرداری6 غربی كوی عین دو در منطقه 12زیر سازی تا حد الیه اساس خیابان 45

15,00093/5/199510080سازمان همیاریها  شهرداری1900/8604زیر سازی تا حد الیه بیس معابر خاكی كوی عین دو46

849595100منطقه1200/46459 شهرداری6رنگ امیزی جداول میدان عین دو توسط منطقه 47

1,12094/11/1495/1/14100منطقه16/82893 شهرداری6لکه گیری سطوح آسفالتی معابر كوی عین دو در منطقه 48

39998/9/1698/12/16100منطقه16/151790 شهرداری6جمع آوری گاردریل در مسیر عین دو در منطقه 49

56,673پروژه های مربوط به مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر

4,99693/8/1793/12/17100سا زمان بهسازی  و نوسازی115/17/15/14/9/50 شهرداری6تعمیرات سوله مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر در منطقه 50

2,20093/5/2595/12/29100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50 شهرداری6مطالعات و طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی غدیر در منطقه 51

نظارت با معاونت فني و عمراني6,73093/8/1794/12/29100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/10 شهرداری6اجرای سقف ساندویچ پانل مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر در منطقه 52
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مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

42,74795/4/895/12/29100معاونت فني و عمراني1900/11678 شهرداری6تکمیل و ساخت مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر در منطقه 53

63,698پروژه های مربوط به پل و  كوی علوی

54
 متری علوی، واقع در حوزه خدماتی 68عبور لوله از مسیر راه آهن در تقاطع خیابان 

 شهرداری6منطقه 
48290/7/1490/8/14100100منطقه6/14/21837

70092/1/2292/3/7100منطقه16/19/31603 شهرداری6 متری در منطقه 68اجرای اصالح هندسی میدان 55

1,20092/3/1393/12/29100سازمان زیباسازی23/9/16 شهرداری6اجرای نور پردازی پل شهید علوی در منطقه 56

9191100(6حوزه منطقه )اجرای طرح هندسی شرق پل علوی 57

9191100(6حوزه منطقه )اجرای طرح هندسی مسیر زیر پل علوی58

59
اصالح بیس و آسفالت معابر فرعی و كوچه های بن بست كوی علوی و خانه جوان 

شهرداری6واقع در حوزه خدماتی منطقه 
70092/2/191100منطقه19/16/29616

70091/11/191/12/1100100منطقه16/14/17098 شهرداری6جدولگذاری مسیر پل علوی، واقع در حوزه خدماتی منطقه 60

2951388/09/1994/12/29100معاونت فني و عمراني19/18538 شهرداری6عملیات زیرسازی و آسفالت معابر كوی علوی در منطقه 61

1209595100منطقه شهرداری6كفپوش گذاری آیلند میانی خیابان فرحانی در كوی علوی در منطقه 62

63
احداث پل روگذر بلوار علوی در تقاطع با خیابان شیخ بهایی بر روی ریل راه آهن 

خرمشهر- اهواز
17,99587/4/1588/4/1510098معاونت19/529

64
جابجایی پایه برق جهت اجرای پروژه اصالح هندسی مسیر پل علوی و میدان انقالب 

 شهرداری6توسط منطقه 
6749191100منطقه

73789/2/689/5/4100100منطقه19/2090عملیات جابجایی یک دستگاه تلسکوپی پل علوی65

66
 بهمن 22اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان الهادی حد فاصل خیابان های 

شهرداری6تا خیابان فراهانی،واقع در حوزه خدماتی منطقه
1019090100منطقه

1259292100منطقه شهرداری6انجام نقاشی دیواری در خ الهادی، پارک مینا و ساختمان اتکا در منطقه 67

1,9749292100منطقه شهرداری6احداث زمین ورزشی در پارک پرنیا در منطقه 68

5,346سازمان عمران شهری
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مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

37394/8/2494/11/24100منطقه19/16/78676 شهرداری6تکمیل زمین ورزشی پارک پرنیا در منطقه 69

9095/12/1195100منطقه16/101306 شهرداری6 متری كوی علوی در منطقه 68بهسازی سوله 70

6,41094/8/2094/12/29100منطقه1900/10653بهسازی معابر اطراف پل روگذر علوی و مسیرهای دسترسی71

72
 آیلند وسط تا سپتیک رضوی در 3احداث سپتیک خیابان الهادی روبروی ناحیه 

 شهرداری6منطقه 
60095/1/895/3/8100منطقه16/85522

15896/5/496/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3تکمیل صورتجلسه طراحی فضای سبز ضلع شمالی پل علوی73

فاکتوری1209696100منطقه شهرداری6همسان سازی درب منهول های كوی علوی در منطقه 74

75
 68عملیات تکمیل احداث كانال جمع آوری ودفع ابهای سطحی باند كندرو شمالی 

شهرداری6متری علوی در منطقه 
24,79892/8/1193/12/29100سازمان  بهسازی  و نوسازی115/17/15/14/9/50

در اختیار معاونت خدمات شهری 

شهرداری اهواز

41,418حمیدیه- پروژه های مربوط به  مسیر و ورودی اهواز 

7093/10/193/12/1100منطقه  شهرداری6هفت عدد فونداسیون واقع در سه راه حمیدیه و جاده مالشیه در منطقه 76

7093/10/193/12/1100منطقه  شهرداری6اصالح هندسی سه راه حمیدیه در منطقه 77

26394/3/1894/4/18100منطقه16/71478 شهرداری6احداث ایستگاه تاكسی سه راهی حمیدیه در منطقه 78

11,13494/2/2294/12/291000سازمان خدمات موتوری108/17/14/6/39/1 شهرداری6عملیات تکمیل و بهسازی ورودی اهواز از سمت حمیدیه در منطقه 79

18,00091/12/292/4/21000سازمان همیاری  شهرداریها1900/5854(فاز اول )(اعتباری )بهسازی ورودی اهواز از سمت حمیدیه80

11,00096/7/19750سازمان خدمات موتوری 108/14/17/6/26/1حمیدیه- احداث باند كندرو شمالی جاده  اهواز 81

40195/7/2895/8/28100منطقه16/95492 شهرداری6اصالح پلکان پل عابر پیاده سه راهی حمیدیه توسط منطقه 82
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مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

48095/10/1195/11/11100منطقه16/98470 شهرداری6نرده گذاری زیر پل عابر پیاده سه راهی حمیدیه در منطقه 83

3,620پروژه های مربوط به كمپلو جنوبی

84
كوچه های كمپلو جنوبی، واقع در حوزه  (بصورت دستی)زیر سازی و آسفالت 

 شهرداری6خدماتی منطقه 
59190/9/2890/11/28100منطقه6/19/16/6112

85
 15اصالح بیس و آسفالت معابر فرعی و كوچه های بن بست كمپلوی جنوبی و خیابان 

شهرداری6خرداد  واقع در حوزه خدماتی منطقه 
69691/12/2792/1/27100منطقه19/11/31602

1,19189/1/1989/3/17100منطقه19/581زیرسازی و آسفالت معابر فرعی بن بست كمپلو جنوبی86

87
 متری تا میدان كردونی در 68اصالح هندسی آیلند خیابان كردونی حد فاصل 

 شهرداری6منطقه 
48094/11/494/11/24100منطقه16/84061

88
 6رنگ آمیزی جداول بلوار خیابان انقالب ، فراهانی و كردونی توسط منطقه 

شهرداری
39794/12/2495/1/14100منطقه16/85714

26595/1/1795/2/17100منطقه16/85812 شهرداری6 متری شهید هاشمی توسط منطقه 68اصالح هندسی خیابان 89

2,987 خرداد15پروژه های مربوط به كوی 

90
 خرداد تا خیابان 15تخریب جداول فرسوده و جدولگذاری آیلند حدفاصل میدان 

 شهرداری6غزنوی  واقع در منطقه 
69992/4/692/5/5100منطقه19/16/36456

2,28894/5/1795100100منطقه16/74002تعویض جداول فرسوده آیلند وسط خیابان انقالب91

2,008پروژه های مربوط به كمپلو شمالی

92
تکمیل، راه اندازی،رنگ آمیزی و مسقف سازی پل عابر پیاده مقابل ترمینال 

 شهرداری6سوسنگرد در منطقه 
7009191100منطقه16/32565

93
اجرای پروژه آیلند میانی امتداد بلوار قدس حد فاصل میدان توپ تا پل لشکر و خ 

 شهرداری6فراهانی در منطقه 
32892/07/0892/09/23100منطقه19/16/40410

50094/10/994/12/29100سازمان زیباسازی109/15/6/22/1 شهرداری6خرید و نصب كف پوش پارک شهید سبحانی در منطقه 94

95
نرده گذاری زیر پل عابر پیاده واقع دربلوار هاشمی مقابل ترمینال سوسنگرد توسط 

 شهرداری6منظقه 
.پروژه متوقف مي باشد4801395/10/1195100منطقه16/98470
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مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

85,209پروژه های مربوط به كوی گلدشت

96
 6زیرسازی تاحدالیه اساس واحداث جوی روباز معابر خاكی كوی گلدشت در منطقه 

(اعتباری )شهرداری
22,57593/1/3194/12/29100معاونت فني و عمراني1900/8046

3,09990/1/2290/5/19100سازمان عمران شهریزیرسازی و آسفالت خیابانهای كوی گلدشت97

9,83592/11/2093/12/34100سازمان عمران شهری101/17/6/18 شهرداری6آسفالت معابر خاكی كوی گلدشت در سطح منطقه 98

22,7001394/06/0895/12/29100منطقه61900/10238احداث جوی روباز در خیابانهای گلدشت  در منطقه 99

1,700اندیمشک-پروژه های مربوط به اهواز

100
 6اندیمشک واقع در منطقه - اجرای عملیات بهسازی مسیر چهار بانده اهواز 

شهرداری
1,70083/6/783/9/7100معاونت فني و عمراني19/7938

3,306پروژه های مربوط به آهن افشار

2,68889/1/3089/5/26100منطقه19/1525احداث پارک روبروی بیمارستان آپادانا، بهاران101

. شد48 6181394/12/1895/1/18100منطقه16/84902 شهرداری6تعمیر و بهسازی زمین فوتسال پارک بهاران در منطقه 102

550پروژه های مربوط به لشکر

103
خرید و نصب سه مجموعه تندرستی به منظور نصب در پاركهای شهرک شهید 

 شهرداری6تیماسی و مجتمع مسکونی شهید فریدنیا در لشکر در منطقه 
55095/6/1595100سازمان زیبا سازی109/15/16/6/47

16,770پروژه های مربوط به كوی سلیم آباد

104
احداث جوی روباز و زیرسازی تا حد الیه اساس خیابان ارتباطی دوم كوی سلیم آباد 

 شهرداری6و فرعی های مرتبط در منطقه 
16,77093/12/696/12/2910090سازمان عمران شهری101/17/14/17/6/19/1

6516پروژه های مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان اداری منطقه 

105
 6 شهرداری در منطقه 3انجام تعمیرات وخرید تجهیزات اداری ساختمان شماره 

شهرداری
در اختیار منطقه نمي باشد51693/11/2693100منطقه11/14/118352

صفحه 180 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

6699پروژه های مربوط به شهرک رزمندگان منطقه 

69992/2/3192100سازمان عمران شهری 1/100/6339 شهرداری6 زیرسازی تا حد الیه اساس معابر شهرک رزمندگان در منطقه 106

611,773پروژه های مربوط به شهرک كوی تراكتورسازی منطقه 

107
 6زیرسازی ، آسفالت و احداث جوی روباز در معابر كوی تراكتورسازی در منطقه 

(اعتباری  )شهرداری 
11,77395/01/3195/09/30100معاونت فني و عمراني1900/11391

613,387پروژه های مربوط به كوی كروشات منطقه 

13,38795/01/3195/09/30100معاونت فني و عمراني1900/11390زیر سازی و آسفالت و احداث جوی روباز در معابر كوی كروشات108

66,466پروژه های مربوط به كوی مالشیه منطقه 

109
 6تکمیل و بهسازی پیاده رو پارک نواری مالشیه، واقع در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
55090/9/2691/1/29100100منطقه6/19/16/7065

110
و تکمیل زمین های ورزشی در پارک  (تندرستی)احداث زمین ورزشی بدن سازی 

نواری مالشیه
67491/3/991/4/9100100منطقه19/16/15133

111
خرمشهر از - جدولگذاری آیلند حد فاصل باند تندرو و كندرو غربی جاده اهواز

ورودی پمپ بنزین مالشیه تا ورودی كوی مالشیه، واقع در حوزه خدماتی منطقه 
65991/2/1691/2/3010044منطقه19/16/105269

112
تهیه  )اجرای اصالح بیس و آسفالت معابر فرعی و كوچه های بن بست كوی مالشیه 

(اساس و آسفال بعهده كارفرما
6969191100منطقه16/31602

59894/12/1895/1/18100100منطقه16/84898 شهرداری6تعمیر و بهسازی زمین فوتسال پارک مالشیه در منطقه 113

3,28993/6/1893/11/13100منطقه1900/8758 شهرداری6تکمیل جاده كمربندی مالشیه و معابر دسترسی آن در منطقه 114

25,326پروژه های مشترک

115
زیرسازی تا حد الیه اساس و احداث آیلند باند كندرو جنوبی از عین دو به سیاحی 

 شهرداری6در منطقه 
8,80592/09/0296/12/2910093سازمان عمران شهری101/17/14/17/6/19/1

116
خاكبرداری و خاكریزی نباتی واقع در كوی سادات ، میدان كسایی ، میدان فراهانی و 

 شهرداری6آیلند كوی فرامرز پور در منطقه 
1,05194/09/1795/12/17100منطقه19/16/79833

صفحه 181 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

117
- خرید ، نصب و ایمن سازی وسایل بازی و پاركی و تندرستی در پاركهای مالشیه 

 شهرداری6ثامن و بهاران در منطقه -پرنیا 
2,10094/10/994/12/2910061سازمان زیباسازی109/15/6/22/1

118
خرمشهر با -  متری حد فاصل جاده اهواز 68الیروبی كانال دفع آبهای سطحی خ 

 شهرداری6سپتیک الهادی جنوبی در منطقه 
70092/6/992/7/30100منطقه19/16/41037

119
خاكریزی خاک نباتی جنب پل علوی ، آیلند وسط كوی كروشات و كوی سیاحی در 

 شهرداری6منطقه 
1,3199494100منطقه

209393/12/29100سازمان زیباسازی23/9/16/2 شهرداری6 و  انقالب در منطقه 2اجرای عملیات نقشه برداری میادین عین 120

121
سه راهی بلوار قدس جنب آبنمای - باب سرویس بهداشتی پاركهای مبنا 3احداث 

 شهرداری6قع در حوزه خدماتی منطقه 1پارک آالله، و- سه طبقه
62790/11/1691/1/16100منطقه6/19/16/7069

122
اصالح هندسی آیلند خیابان فراهانی حد فاصل خیابان كردونی تا خیابان آزادی در 

 شهرداری6منطقه 
1209494100منطقه

123
ریسه بندی بلوارهای هاتف ، انقالب ، الهادی ، شهید هاشمی ، بنی هاشم ، شهرک 

 شهرداری6 بهمن و ورودی حمیدیه در منطقه 22اهواز ، 
1,09094/10/696/12/2910020سازمان زیبا سازی109/15/6/5

1109595100منطقهاصالح هندسی ایلند فراهانی حدفاصل مدرس تا نوراالسالم124

68090/12/1590/12/27100منطقه19/16/11043 شهرداری6رنگ آمیزی جداول بلوار های شهید هاشمی و قدس توسط منطقه 125

126

خرمشهر حد فاصل - ریسه بندی بلوارهای فراهانی،نوراسالم ،مالشیه و مسیر اهواز 

 6 در محدوده منطقه 94میدان های انقالب و نورد به مناسبت دهه فجر سال 

شهرداری

1,09094/12/2496/12/29100سازمان زیبا سازی109/15/6/5

127
 فرامرزپور و 7 جدولگذاری آیلند وسط خیابان تراكتور سازی حد فاصل خیابان 

 شهرداری6 بهمن در منطقه 22خیابان ارتباطی فرامرزپور و خیابان 
8801395/12/1796100منطقه16/104290

استعالم بها 12096/4/196/5/1100منطقه شهرداری6 بهمن در سطح منطقه 22اجرای جدول گذاری خیابان 128

47095/1/2895/3/28100منطقه16/86303 شهرداری6احداث سپتیک جمع آوری آبهای سطحی خیابان الرحمن در منطقه 129

صفحه 182 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

130

جدولگذاری و لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در خیابانهای كوی كریشان ، 

عین دو ، كوی كروشات ، كوی گلدشت ، كوی سادات ، مالشیه ، سیاحی ، مندلی ، 

 شهرداری6كوی سلیم آباد ، در منطقه 

2,31893/10/1394/12/29100سازمان خدمات موتوری108/17/14/9/16

131
آیلند گذاری خیابانهای كردونی و كسائی حدفاصل خیابان فراهانی و هاللی در 

 شهرداری6منطقه 
82996/12/2697/2/26100منطقه16/119262

132
 6 خرداد و پارک پرنیای كوی علوی در منطقه 15بهسازی و تعمیر آبنمای میدان 

شهرداری
41297/2/397/3/3100منطقه16/120522

133
 با موضوع مطالعات و طراحی 96/12/6 مورخ 16/118037تکمیل قرارداد شماره 

مرحله اول و دوم فرهنگسرای كوی شهید سیاحی اهواز
39296/12/698100منطقه16/118037

134
 6اصالح الیه اساس خیابانهای كوی كروشات و سیاحی در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
2,19397/11/798/2/7100منطقه16/135529

410,345سطح منطقه

135
خرید و نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری، پاركی، بازی و تندرستی 

 شهرداری6پارک شهید سبحانی در منطقه 
1,5009191100منطقه

48591/6/1291/6/2210041منطقه19/16/20513 شهرداری6رنگ آمیزی جداول سطح منطقه توسط منطقه 136

7,16490/2/2290/8/1710060منطقه1900/1079  شهرداری6محوطه سازی اتوبوسرانی واقع در منطقه 137

68090/12/2290/12/23100100منطقه6/19/28079 شهرداری6رنگ آمیزی جداول توسط منطقه 138

139
در سطح  (بصورت دستی)بارگیری، حمل، تخلیه و پخش آسفالت به همراه قیر پاشی 

 شهرداری6منطقه 
70091/6/1491/7/3010043منطقه19/16/20760

22991/7/1991/8/19100100منطقه19/16/22392 شهرداری6اجرای عملیات الیروبی مسیرهای فاضالب در سطح منطقه 140

52091/7/191/7/1110038منطقه19/16/21279 شهرداری6 خط كشی عابر پیاده توسط منطقه 141

4,16791/4/1993/12/29100سازمان عمران شهری101/17/6/13/1 شهرداری6خاكریزی نباتی در سطح منطقه 142

4,10992/9/1196/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/17/6/19/1 شهرداری6خاكبرداری و خاكریزی نباتی در منطقه 143

9489191100سازمان خدمات موتوری1700/7787 شهرداری6جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده در سطح منطقه 144

صفحه 183 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

3,2409191100سازمان پارکها و فضای سبز6خرید نهال، بذر و كود توسط منطقه 145

146
تهیه مصالح مورد نیاز، كرایه ماشین آالت و اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه 

6 منطقه 137
1,2509191100منطقه

1509191100منطقه6اجرای جایگاه گاری فان در منطقه 147

3509191100منطقه6خرید و تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنما در منطقه148

30091/12/1092/1/10100100منطقه16/31093 شهرداری6الیروبی كانال ها و لوله های فاضالب در سطح منطقه 149

3009191100منطقه6عملیات الیروبی مسیرهای فاضالب منطقه150

23791/2/2492/3/24100منطقه66/19/16/7067عملیات الیروبی مسیرهای فاضالب منطقه151

140919110038منطقه شهرداری6اجرای خط كشی عابر پیاده توسط منطقه152

7009191100منطقه   شهرداری6همسطح سازی درب منهولها در سطح منطقه153

9,83092/11/1593/12/29100سازمان عمران شهری101/17/6/13 شهرداری اهواز6قیر پاشی و آسفالت معابر زیرسازی شده در حوزه خدماتی منطقه 154

9,83292/11/1793/12/31100سازمان عمران شهری101/17/6/15 شهرداری6بهسازی آسفالت فرسوده معابر منطقه 155

1,97192/3/1392100100سازمان خدمات موتوری11/9/1/6 شهرداری6 هکتاری در منطقه 250تسطیح و رگالژ كمربند سبز 156

2699191100سازمان عمران شهری1700/7752اجرای آیلند خیابان زینب157

2,7009191100سازمان عمران شهرداری شهرداری6احداث پل های عابر پیاده در منطقه 158

4559191100منطقه شهرداری6تهیه لوله پلی اتیلن جهت دفع آبهای سطحی در سطح  منطقه 159

69592/2/1892/4/18100منطقه16/19/29618 شهرداری6اجرای  لوله گذاری دفع آبهای سطحی در سطح  منطقه 160

661919110030منطقه16/31088 شهرداری6رنگ آمیزی جداول سطح منطقه 161

صفحه 18۴ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

700919110030منطقه16/31092 شهرداری6رنگ آمیزی جداول سطح منطقه 162

163
احداث حصار و پایه های روشنایی زمین ورزشی پارک نشاط در حوزه خدماتی 

 شهرداری6منطقه 
7009191100منطقه

62592/1/3192/2/31100منطقه16/19/32300 شهرداری6نقاشی دیواری  دیوارهای فرسوده  در سطح منطقه 164

165
 6اجرای عملیات آسفالت معابر زیرسازی شده، واقع در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
2,29691/2/1991100سازمان عمران شهری1700/7752

1,99591/8/1892/1/18100منطقه1900/5192 شهرداری6خرید و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 166

1,8289191100سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری6اجرای پروژه های توسعه فضای سبز در سطح منطقه 167

62691/7/1992/7/1910088منطقه16/19/21258 شهرداری6تعمیر و نگهداری عالئم و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 168

47,82192/2/3193/12/2910046سازمان عمران شهری 101/17/6/13/1 شهرداری6بهسازی و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه169

70092/06/2692/08/26100منطقه19/16/38262 شهرداری6 در منطقه 1تهیه لوله و متعلقات لوله گذاری دفع آبهای سطحی ناحیه 170

30692/06/2692/08/26100منطقه19/16/38263 شهرداری6 در منطقه 2تهیه لوله و متعلقات لوله گذاری دفع آبهای سطحی ناحیه 171

14692/11/1492/12/4100منطقه16/48300 شهرداری6بهسازی و زیباسازی ایستگاههای اتوبوس در منطقه 172

7009292100منطقه16/19/31603 شهرداری6اجرای اصالح هندسی توسط منطقه 173

1,50092/1/3193/3/29100منطقه1900/8045 شهرداری6اجرای رنگ آمیزی جداول در منطقه 174

66192/1/1592/1/25100منطقه19/16/33148 شهرداری6اجرای رنگ آمیزی جداول در منطقه 175

1,00092/7/1492100100سازمان پسماند61/100/7770الیروبی مسیرها خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب در منطقه176

70092/6/1092/7/25100منطقه19/16/41060 شهرداری6اجرای خط كشی عابر پیاده در منطقه 177

70092/06/2492/08/08100منطقه19/16/40008 شهرداری6خرید ونصب تجهیزات ترافیکی در منطقه 178

صفحه 185 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,71693/1/3193100منطقه1900/8047 شهرداری6خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه 179

43093/7/593/8/510048منطقه16/60375 شهرداری6خرید رنگ سرد جهت اجرای خط كشی محوری در منطقه 180

43593/7/1593100منطقه16/60375 شهرداری6خرید رنگ واجرای خط كشی عابر پیاده در منطقه 181

182
تهیه آسفالت به ) شهرداری 6ترمیم نوار حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 

(عهده كارفرما
67093/3/793/5/5100منطقه16/53386

183
تهیه آسفالت به ) شهرداری 6لکه گیری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 

(عهده كارفرما
68593/3/793/5/5100منطقه16/53388

1,15192/2/3192/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6382خرید نهال184

96092/2/3192/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6382خرید كود185

1,64691/7/592/9/9100سازمان خدمات موتوری1700/7787 شهرداری6احداث جوی روباز در سطح منطقه 186

1,71693/2/193/7/26100منطقه1900/8047 شهرداری6خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه 187

40092/2/2192/3/30100منطقه16/48081 شهرداری6نصب تجهیزات خریداری شده  در منطقه 188

38093/3/793/5/5100منطقه شهرداری6خرید آسفالت جهت ترمیم نوار حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 189

1,60093/3/2793/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/6/27/2 شهرداری6خرید گل وگیاه ،نهال،سم،كود جهت منطقه 190

40093/1/193/10/1100منطقه شهرداری6 در منطقه 137خرید مصالح و اجرای عمرانی سامانه 191

50093/1/193/10/1100منطقه- شهرداری6 در منطقه 137خرید مصالح واجرای عملیات عمرانی سامانه 192

30093/1/193/10/1100منطقه- شهرداری6خرید وتعمیر پمپ های آبنما در منطقه 193

5,00093/12/2393/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/6/27/2 شهرداری6اجرای طرحهای حجمی فضای سبز در منطقه 194

1,86093/1/3193/7/31100منطقه1900/8047 شهرداری6خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه 195

صفحه 186 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

196
خرید گل وگیاه،سم ولوازم باغبانی،هرس در ختان وماشین آالت آبیاری فضای سبز 

 شهرداری6در منطقه 
20093/1/193/10/1100منطقه

197
خرید وتعمیر نگهداری از ایستگاههای پمپاژ شبکه دفع آبهای سطحی وفاضالب در 

 شهرداری6منطقه 
50093/1/193/10/1100منطقه

20093/9/193/10/1100منطقه6در سطح منطقه 3و 2لوله گذاری دفع آبهای سطحی در سطح نواحی 198

199
عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی در سطح ناحیه چهار وهمسان سازی در یچه 

 شهرداری6های فاضالب در سطح منطقه 
20093/9/193/10/1100منطقه

50093/4/193/5/1100سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری6خرید ونصب ریسه در سطح منطقه 200

9989393/12/29100سازمان زیباسازی15/6/7 شهرداری6طراحی و اجرای نقاشی دیواری در منطقه 201

1,50093/8/193/10/1100سازمان زیباسازی15/6/7 شهرداری6خرید مبلمان شهری و وسایل بازی پارک های منطقه 202

7093/10/193/12/1100منطقه  شهرداری6خرید گل میخ چدنی در منطقه 203

7093/10/193/12/1100منطقه  شهرداری6نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه 204

7093/7/193/8/1100منطقه  شهرداری6اجرای نقوش روی سرعتگاهها ی ترافیکی در منطقه 205

1,24394/1/2694/12/2910017سازمان زیباسازی6109/15/6/22/1خرید تلویزیون شهری منطقه 206

2,00093/9/193/9/1100سازمان زیباسازی شهرداری6رنگ آمیزی جداول در منطقه 207

8,39793/12/1793/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/6/27/2 شهرداری6در منطقه  (كاشت گلهای گلدانی  )توسعه فضای سبز 208

69293/3/793/5/5100منطقه16/53389  شهرداری6همسان سازی دریچه های فاضالب مصوبات ستاد نوروزی درمنطقه 209

699494100منطقه شهرداری6خرید رنگ سه جزئی توسط منطقه 210

1209494100منطقه شهرداری6خرید تجهیزات ترافیکی در منطقه 211

صفحه 187 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

6919494100منطقه شهرداری6 در منطقه 94هرس درختان در نیمه دوم سال 212

استعالم1,1899494100منطقه شهرداری6لوله گذاری آبهای سطحی در منطقه 213

1,29794/10/195/1/1100منطقه16/80449 شهرداری6همسطح سازی منهولها در منطقه 214

1209494100منطقه شهرداری6اجرای دو دهنه سرعتگاه آسفالتی در منطقه 215

1209494100منطقه شهرداری6نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه 216

1209494100منطقه شهرداری6رنگ آمیزی ساختمان اداری منطقه 217

7009494100منطقه شهرداری6خرید رنگ دو جزئی در منطقه 218

22,34594/8/1096/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/6/45/3 شهرداری6آسفالت معابر زیرسازی شده و روكش آسفالت در منطقه 219

70094/6/794/7/7100منطقه16/75049 شهرداری6هرس درختان در منطقه 220

4509494100منطقه93تجهیز ساختمان شهرداری منطقه شش به  سیستم های حفاظتی در سال 221

1209494100منطقه شهرداری6خرید رنگ دوجزئی زرد و قرمز در منطقه 222

51894/5/1794/12/29100منطقه16/74003 شهرداری6 در منطقه 94لکه گیری سطوح آسفالتی مصوبات ستاد نوروزی سال 223

1209494100منطقه شهرداری6اجرای دو دهنه سرعتگاه آسفالتی در منطقه 224

69994/7/794/10/7100منطقه16/76586 شهرداری6احداث جایگاه گاری فان در منطقه 225

صفحه 188 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

45094/10/994/12/2910044سازمان زیبا سازی109/15/6/22/1 شهرداری6رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه 226

50094/10/994/12/2910040سازمان زیبا سازی109/15/6/22/1 شهرداری6در منطقه  (نقاشی دیواری  )بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده 227

2629494100منطقه شهرداری6بهسازی ایستگاه اتوبوس در منطقه 228

1,5009494100سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/6/26/1 شهرداری6 خرید نهال در منطقه 229

1,07994/9/1694/10/16100منطقه19/16/79763 شهرداری6خرید تجهیزات و عالئم ترافیکی در منطقه 230

1209494100منطقه شهرداری6خرید رنگ ترافیکی در منطقه 231

68194/8/2094/12/29100منطقه19/16/78539 شهرداری6اجرای خط كشی عابر پیاده در منطقه 232

بصورت استعالمي انجام شد1209494100منطقه شهرداری6اجرای میدان خیابان فراهانی ، كردونی ، كسایی در منطقه 233

1209494100منطقه شهرداری6اجرای نقوش ترافیکی در منطقه 234

3,5009494100منطقه شهرداری6 در منطقه 137تهیه مصالح و كرایه ماشین آالت سامانه 235

1,50094/8/2394/12/2910097سازمان پارکها و فضای سبز112/14/7/11 شهرداری6خرید بذر گلهای گلدانی و نشاء در منطقه 236

.بصورت استعال م بهایي انجام شد 6959394100منطقه  شهرداری6اصالحات هندسی در سطح منطقه 237

.بصورت استعال م بهایي انجام شد 6939394100منمطقه  شهرداری6ایجاد سرعتگاههای آسفالتی در منطقه 238

صفحه 18۹ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

34994/12/1895/1/18100منطقه16/84895 شهرداری6تعمیر و بهسازی زمین فوتسال پارک نشاط در منطقه 239

240
 6اجرای امور ترافیکی و تعمیر و نگهداری عالئم و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 

شهرداری
69290/7/289410043منطقه6/19/23225

241
 6بازسازی و تجهیز فضای اداری واحد شهرسازی ساختمان شهرداری منطقه 

شهرداری
1,20094/5/594/12/29100منطقه16/73527

1,2009494100منطقه شهرداری6خرید لوازم برقی مورد نیاز  در منطقه 242

81094/10/2995/1/29100منطقه16/81981 شهرداری6نصب عالئم ترافیکی در منطقه 243

75894/12/1795/2/17100منطقه16/84826 شهرداری6 دستگاه ایستگاه اتوبوس معمولی در منطقه 14خرید ونصب 244

65594/9/1694/10/16100منطقه19/16/79762 شهرداری6خرید رنگ دو جزئی در منطقه 245

1059595100منطقه19اصالح هندسی تراكتورسازی روبروی كالنتری 246

1209595100منطقهنصب تابلو و تجهیزات ترافیکی247

859595100منطقهساخت و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی248

1209595100منطقه6ترمیم  سرعتگیرهای پالستیکی  در سطح منطقه 249

54595/6/1595100سازمان زیباسازی6109/15/16/6/47رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده  در سطح منطقه 250

1,0009595100منطقهریسه بندی جهت مراسمات و مناسبات در سطح منطقه251

5459595100منطقه6در سطح منطقه  (نقاشی دیواری)بهسازی بافت فرسوده 252

4,00095/5/1895100سازمان عمران شهری6101/17/14/6/38/1خرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عملیات ضروری لکه گیری منطقه 253

70090/9/1390/10/1310077منطقه6/19/22135 شهرداری6احداث سرعتگاه و ساماندهی دوربرگردان ها در سطح منطقه254

صفحه 1۹0 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,27788/10/189/2/1100منطقه شهرداری6زیر سازی و آسفالت معابر فرعی، واقع در حوزه خدماتی منطقه 255

7,75488/9/2390/9/23100منطقه(لکه گیری و نوارهای حفاری)ترمیم سطوح آسفالتی 256

35690/9/1390/10/1310077منطقه6/19/22133 شهرداری6احداث پهلوگاه های ایستگاه اتوبوس واقع در منطقه 257

258
،واقع در  (فاز اول)اجرای لوله گذاری با لوله آزبست سیمانی جهت دفع آبهای سطحی

 شهرداری6حوزه خدماتی منطقه 
67290/10/990/12/910052منطقه6/19/22369

259
 6احداث زمین ورزشی روبروی شركت فارسیت واقع در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
58190/9/2691/1/29100100منطقه6/19/16/7067

59190/9/2890/12/2810089منطقه6/19/16/6111 شهرداری6تهیه مصالح مورد نیاز، منطقه 260

69190/12/191/2/110029منطقه16/9430 شهرداری6 ایستگاه مکانیزه اتوبوس در منطقه 22احداث 261

10099—55790/5/25منطقه66/19/16085خرید و نصب تابلوهای انتظامی و تجهیزات ترافیکی منطقه 262

10019—52390/5/25منطقه66/19/16087اجرای خط كشی عابر پیاده در محدوده منطقه 263

66090/5/1990/11/1510054منطقه66/14/14961همسان سازی دریچه منهول های فاضالب منطقه 264

56990/5/1990/12/2010060منطقه66/14/15381، واقع در منطقه(لکه گیری و نوارهای حفاری)ترمیم سطوح آسفالتی 265

266
 137خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه مصالح جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه 

( 95 ماهه اول سال 6 ) شهرداری 6در منطقه 
2,56695/4/595/7/5100خدمات شهری16/90114

1209595100منطقه شهرداری6اجرای دو دهنه سرعتگاه اسفالتی توسط در منطقه 267

1,00095/12/496/1/4100منطقه16/100901 شهرداری6خرید رنگ دوجزیی توسط در منطقه 268

1,00095/9/1495/10/14100منطقه16/97320 شهرداری6خرید تجهیزات و عالئم ترافیکی در منطقه 269

4509595100منطقه شهرداری6اجرا و نصب تجهیزات ترافیکی توسط در منطقه 270

87095/9/195/10/1100منطقه16/96847 شهرداری6اجرای خط كشی و نقوش ترافیکی توسط در منطقه 271

صفحه 1۹1 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

2,5009595سازمان پارکهای و فضای سبز112/14/6/26/1 شهرداری6خرید و كاشت نخل در منطقه 272

12095/10/195100منطقه16/97376 شهرداری6نصب عالئم ترافیکی در سطح منطقه 273

39995/12/995100منطقه16/101155 شهرداری6اجرا و نصب عالئم و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 274

 شد70092/2/2592/3/2510048منطقه19/16/34784 شهرداری6بهسازی ساختمان ناحیه محور منطقه275

6309595100منطقه شهرداری6خرید ونصب ایستگاه معمولی اتوبوس  در منطقه 276

277
طرح استقبال از  ) شهرداری 6رنگ آمیزی و دیوار نویسی مدارس در سطح منطقه 

( 95مهر 
90095/6/1595100منطقه109/15/16/6/47

فاکتوری1209696100منطقه شهرداری6ساخت سایبان توسط منطقه 278

1,1789696100منطقه شهرداری6خرید تجهیزات و وسایل روشنایی پاركهای واقع در محدوده منطقه 279

فاکتوری1209696100منطقه شهرداری6تعمیر پمپ های فضای سبز در سطح منطقه 280

12096/7/496100100منطقه16/110732 شهرداری6خرید و اجرای خط كشی عابر پیاده توسط منطقه 281

12096/08/0796100100منطقه16/112207 شهرداری6خرید رنگ دو جزئی توسط منطقه 282

59796/10/1396/11/13100100منطقه16/511523 شهرداری6اجرای رنگ آمیزی و دیوار نویسی مدارس در سطح منطقه 283

38896/11/1796/12/17100منطقه16/117219 شهرداری6خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 284

25796/3/196/7/1100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/9 شهرداری6خرید گلهای فصلی بهاره و تابستانه در منطقه 285

12096/5/196/6/1100منطقهاستعالم بها  شهرداری6اجرای رنگ آمیزی سرعتکاه ها توسط منطقه 286

12096/10/196/11/1100منطقهاستعالم بها  شهرداری6خرید پایه تابلو ترافیکی توسط منطقه 287

12096/12/196/12/29100منطقهاستعالم بها  شهرداری6ترمیم و لکه گیری سطوح آسفالتی در سطح منطقه 288

صفحه 1۹2 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

12096/12/196/12/29100منطقهاستعالم بها  شهرداری6تعمیر و تجهیز سرویسهای بهداشتی در سطح منطقه 289

67591/3/991/4/9100100منطقه19/16/15134احداث زمین بازی كودكان و تکمیل كفپوش گذاری در پارک نواری مالشیه290

1,00997/5/1397/6/13100منطقه16/125578 شهرداری6خرید رنگ روغنی جهت رنگ آمیزی جداول،در منطقه 291

88097/6/397/6/18100منطقه16/126823 شهرداری6خرید گلهای فصلی در منطقه 292

293
 با موضوع اجرای رنگ آمیزی و 96/10/13 مورخ 16/115523تکمیل قرارداد شماره 

دیوار نویسی مدارس در سطح منطقه شش شهرداری
90,00096/10/1397100منطقه16/115523

42096/11/1796/12/17100منطقه16/117217 شهرداری6خرید رنگ دو جزیی ترافیکی،در منطقه 294

1,19497/3/297/4/2100منطقه16/122139 شهرداری6خرید وسایل پایه های روشنایی، در منطقه 295

1,40096/11/1497/1/14100منطقه16/116927تکمیل عملیات همسطح سازی منهول ها در سطح منطقه شش296

1,26096/01/1996100منطقه16/102887 شهرداری6اجرای رنگ آمیزی جداول در منطقه 297

1,29696/11/1697/1/16100منطقه16/116927 شهرداری6همسان سازی دریچه های فاضالب در سطح منطقه 298

3,44796/11/197/3/1100معاونت فني و عمراني1900/14379 شهرداری6لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه 299

3,00096/4/1296/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/6/6 شهرداری6خرید آسفالت برای عملیات ضروری لکه گیری در منطقه 300

68296/12/897/1/8100منطقه16/118222 شهرداری6اجرای خط كشی عابر پیاده در منطقه 301

32796/12/2897/1/28100منطقه16/119375 شهرداری6نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه 302

6989797100منطقه شهرداری6تعمیر پمپهای آب الکترو موتور و لجن كش در سطح منطقه 303

1169797100 شهرداری6تعمیر و بازسازی سرویسهای بهداشتی در سطح منطقه 304

1829597100سازمان خدمات موتوری108/17/14/6/39/1 شهرداری6تانکر آب خام فضای سبز در منطقه 305

صفحه 1۹3 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پیشرفت پروژه       زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

36094/8/2094100منطقه شهرداری6خرید و نصب ایستگاه اتوبوس معمولی در منطقه 306

42095/12/1495100منطقه16/101430 شهرداری6احداث شش دهنه سرعتگاه اسفالتی توسط در منطقه 307

3049697100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3 شهرداری6مطالعه و طراحی پارک محله ای جنب بیمارستان كرمی در منطقه 308

3279697100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3 شهرداری6مطالعه و طراحی پارک محله ای كوی فرامرزی در منطقه 309

310
انجام عملیات الیروبی و صفحه كشی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب شهری 

 شهرداری6منطقه 
1,98998/2/1598/4/15100معاونت خدمات شهری1900/17216

311
 احداث جوی روباز جهت 94/9/22 مورخ 108/14-17/6/26/1تکمیل صورتجلسه 

 شهرداری6دفع آبهای سطحی واقع در منطقه 
.پروژه متوقف مي باشد15,00096/7/196/12/29100سازمان خدمات موتوری108/14/6/21

8,42697/6/1798100معاونت1900/15689تهیه و حمل مصالح خدمات شهری در منطقه شش شهرداری312

313
خرید رنگ روغنی جهت رنگ آمیزی جداول با رنگ روغنی در دو الیه،در حوزه 

 شهرداری6خدماتی منطقه 
1,36997/12/2298/3/22100منطقه16/138391

27,000979810020سازمان عمران شهری101/17/14/17/6/19/1 شهرداری6آسفالت معابر زیرسازی شده و روكش آسفالت در سطح منطقه 314

2,0009798100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/6/47 شهرداری6خرید نهال جهت كاشت در منطقه 315

316
انجام عملیات الیروبی و صفحه كشی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب شهری 

 شهرداری6منطقه 
2,48698/9/1698/12/16100منطقه16/151797

317
 كیلوات با متعلقات در سطح 55 اینچ 12خرید دو دستگاه الکترو پمپ لجن كش 

 شهرداری6منطقه 
2,88898/11/2798/12/4100منطقه2100/8188

318
 6خرید رنگ آكریلیک سرد ترافیکی جهت خط كشی های محوری در سطح منطقه 

شهرداری
2,26798/12/1299/3/12100منطقه16/156336

3,5009798100سازمان عمران شهری6101/17/14/17/6/19/1خرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عملیات ضروری لکه گیری منطقه 319

960,202 جمع  کل

صفحه 1۹۴ از 2۹۴



نطقه  دا  7شهرداري منطقه 7ش
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده

صفحه 1۹5 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

23,576پروژه های مربوط به پارک الله

4,31889/3/1089/8/6100منطقه719/4295بهسازی پارک الله منطقه 1

3,05391/10/295/12/2910029سازمان پارکها و فضای سبز112/14/7/27/1 شهرداری7عملیات بهسازی پارک الله در منطقه 2

78088/11/2089/1/5100سازمان زیباسازی24/2986اجرای فنداسیون تجهیزات بازی پارک الله3

6069292100منطقه7/14/8840 شهرداری7اصالح و بازسازی وضوخانه و روشویی های پارک الله در منطقه 4

5
خرید کانکس حمام شش چشمه جهت نصب در پارک الله، واقع در حوزه 

 شهرداری7خدماتی منطقه 
2999292100منطقه

21092/08/0492/10/04100منطقه7/14/12098 شهرداری7احداث پلکان سایت قایقرانی پارک الله در منطقه 6

48392/9/2692100منطقه7/14/14809 شهرداری7اصالح و تعمیر شبکه آب خام پارک الله در منطقه 7

5729393100منطقه شهرداری7عملیات اجرایی در پارک الله در منطقه 8

1,98194/5/2794/12/2910080سازمان زیباسازی109/15/7/24/1 شهرداری7خرید و نصب تجهیزات و مبلمان شهری پارک الله در منطقه 9

10
 7مطالعه و طراحی خط انتقال پارک الله تا بلوار پاسداران در منطقه 

شهرداری
2521394/11/1294/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20

1,20095/4/995/6/9100خدمات شهری7/14/5663 شهرداری7احداث و راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب خام پارک الله در منطقه 11

2,29395/12/0895100منطقه7/14/15869 شهرداری7احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ آب خام پارک الله در منطقه 12

94/8/231400/8/23100منطقه1900/10661احداث و بهره برداری از سینمای شش بعدی در پارکینگ پارک الله13

3,48195/12/1795100منطقه7/14/16442 شهرداری7اصالح و بازسازی پیاده روهای فاز دوم پارک الله در منطقه 14

2,34595/9/296/2/2100منطقه7/14/11115احداث زمین فوتبال ساحلی در پارک الله15

1,70397/11/2998/2/29100منطقه77/14/15467بهسازی پارک الله در شهرداری منطقه 16

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 1۹6 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

35,997پروژه های مربوط به کوی سپیدار

17
زیرسازی و آسفالت قطعات میانی بلوار انصار کوی سپیدار،واقع در حوزه 

 شهرداری7خدماتی منطقه
70090/12/1491/2/14100منطقه7/14/20699

18
 سپیدار،ز در حوزه خدماتی 2زیرسازی،آسفالت قطعات کناری بلوار انصار،فاز

 شهرداری7منطقه
68091/8/891/10/8100منطقه7/14/12074

2,00091/7/2291100سازمان میادین1700/9525(بازاریاس سپیدار) شهرداری 7احداث بازارچه محله ای در منطقه 19

4,47691/9/1994/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/7/11 شهرداری7 واحدی سپیدار در منطقه 224احداث پارک محله ای 20

21
پیاده رو سازی  در فضای سبز جنب انتقال نیرو و ورودی سپیدار جنب دیوار 

 شهرداری7سپاه، واقع در حوزه خدماتی منطقه 
68590/11/2991/1/2910034منطقه7/14/19586

68392/12/1892100منطقه7/14/18716 شهرداری7خاکبرداری وخاکریزی خاک نباتی پارک سپیدار در منطقه 22

23
 واحدی سپیدار و باند غربی 224 دستگاه برج روشنایی پارک 9خرید 

 شهرداری7ورودی کوی رمضان در منطقه 
4499292100منطقه

69993/11/1294/1/12100منطقه7/14/14688 شهرداری7تکمیل پارکهای محله ای کوی سپیدار در منطقه 24

1,8509495/12/29100منطقه7/14/1383 شهرداری7همسطح سازی پیاده روهای بلوار ایمان کوی سپیدار در منطقه 25

1,8539495100منطقه7/14/1133 شهرداری7ترمیم پیاده رو کوی سپیدار در منطقه 26

27
 7 سپیدار در منطقه 36 و 35احداث پارکهای محله ای بین خیابان 

شهرداری
1,0349494100خدمات شهری7/14/16965

73294/11/1495100منطقه7/14/14336 شهرداری7پیاده رو سازی بلوار ایمان کوی سپیدار در منطقه 28

29
جنب مسجد بالل واقع در حوزه -احداث زمین ورزشی پشت بازارچه سپیدار

 شهرداری7خدماتی منطقه 
70090/11/391/1/3100منطقه7/14/17875

2,34491/8/2996/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی7115/17/7/7/1 پیاده روسازی بلوار فنی و حرفه ای در منطقه 30

7631394/02/0694100منطقه7/14/2515 شهرداری7 احداث پارک مهرگان در منطقه 31

65093/10/2493/12/24100100منطقه7/14/13783(فاز دوم  ) شهرداری 7پیاده روسازی پارک نیلوفر در منطقه 32

صفحه 1۹7 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

33
 7احداث پارکینگ بازارچه کوی سپیدار و اصالح ورودی بازارچه در منطقه 

شهرداری
2,46295/11/1796/2/17100منطقه7/14/14728

34
 احداث پارک محله ای بین 94/12/26 مورخ 7/14/16965تکمیل قرارداد 

 شهرداری7 کوی سپیدار در منطقه 36 و 35خیابانهای 
1,30894/12/2695100منطقه7/14/16965

35
 سپیدار در 6 و 3ترمیم پیاده رو ضلع شمالی بلوار انصار حد فاصل خیابان 

 شهرداری7منطقه 
در شرف عقد قرارداد1,24696/8/2096/11/20100منطقه7/14/10129

36
ترمیم پیاده روهای ضلع جنوبی بلوار سپیدار از بیمارستان امیرالمومنین تا 

 شهرداری7پمپ بنزین سپیدار در منطقه 
1,20896/9/4100منطقه7/14/10715

1,08197/5/2597/7/25100منطقه7/14/6504 شهرداری7پیاده رو سازی اطراف مسجد بالل در کوی سپیدار در منطقه 37

38
پیاده روسازی و ترمیم جداول فرسوده بلوار سپیدار از بیمارستان 

7امیرالمومنین تا پشت جایگاه خودروهای فرسوده در شهرداری منطقه 
2,27597/6/2497/9/24100منطقه7/14/7862

39
زیرسازی ، آسفالت ، جدولگذاری و پیاده روسازی خیابان فرعی مهرگان 

 شهرداری7کوی سپیدار در منطقه 
4,2161395/11/2695100معاونت فنی و عمرانی1900/12738

40
پیاده روسازی و ترمیم پیاده روهای مقابل اتوبوسرانی کوی سپیدار در 

7شهرداری منطقه 
1,90397/6/2497/9/24100منطقه7/14/7861

7103,279پروژه های مربوط به بلوار پاسداران در محدوده منطقه 

1,0009191100منطقه شهرداری7نور پردازی بلوار  پاسداران در منطقه41

42
 متری بلوار پاسداران و سپیدار در 6تامین تاسیسات روشنایی پایه های 

 شهرداری7منطقه 
5009191100منطقه

70091/5/2391/7/23100منطقه7/14/8223 شهرداری7رنگ آمیزی جداول بلوار پاسداران در منطقه 43

70092/10/1792100منطقه7/14/15598 شهرداری7اجرای رنگ آمیزی جداول بلوار پاسداران در منطقه 44

12,0009191100سازمان عمران شهری شهرداری3آسفالت بلوار پاسداران از چهارشیر تا دروازه در منطقه45

46
 7اصالح فضای سبز بلوار پاسداران و لوپ آیت اله بهبهانی در منطقه 

شهرداری
70094/4/394/12/29100منطقه7/14/4089

5209191100منطقه7/14/7620رنگ امیزی جداول بلوار پا سداران و مدرس47

صفحه 1۹8 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,99594/7/2194/12/29100منطقه7/14/8679 شهرداری7دوربرگردان بلوار پاسداران در منطقه 48

49
تعمیر ونگهداری پله های برقی پل عابر پیاده بلوار پاسداران جنب شرکت 

 شهرداری7نفت در منطقه 
68593/9/1993100منطقه7/14/12406

1,54495/3/2495100سازمان خدمات موتوری7108/14/7/8/1اصالح هندسی  بلوار پاسداران توسط منطقه 50

51
اجرای بهسازی واصالح زیرسازی وجدول گذاری بلوار پاسداران در منطقه 

شهرداری7
3,27093/06/1093/12/29100سازمان عمران ساحل کارون72/13/7/42

49594/5/1894/12/29100منطقه7/14/5783 شهرداری7نرده گذاری زیر پل عابر پیاده بلوار پاسداران در منطقه 52

53
تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی در بلوار پاسداران حد فاصل میدان شهید 

  شهرداری7بندر تا میدان خلیج فارس توسط منطقه 
6329191100منطقه

54
 دستگاه پله برقی پل عابر پیاده  واقع در بلوار پاسداران 4تعمیر وراه اندازی 

 شهرداری7درمنطقه 
3809393100منطقه

69,840100سازمان عمران شهری72/17/9/3/1 شهرداری7تکمیل تقاطع غیر همسطح خلیج فارس درمنطقه 55

1969292100منطقهجدولگذاری و عملیات اجرایی میدان خلیج فارس درمنطقه هفت شهرداری56

3009394100منطقه شهرداری7رنگ آمیزی زیر گذر خلیج فارس در منطقه 57

1,19795/12/1695100منطقه7/14/16375 شهرداری7اصالح هندسی خلیج فارس توسط منطقه 58

در شرف عقد قرارداد1,83396/8/2096/11/20100منطقه7/14/10128 شهرداری7اصالح هندسی میدان خلیج فارس توسط منطقه 59

2,20093/10/1393/12/29100سازمان خدمات موتوری108/13/7/51 شهرداری7اصالح هندسی دوربرگردان بلوار پاسداران درمنطقه 60

61
تعمیر و ترمیم پلهای عابر پیاده بلوار پاسداران روبروی شرکت نفت توسط 

 شهرداری7منطقه 
94095/12/2395100منطقه7/14/16833

62
ساخت و نصب نرده زیرپل عابر پیاده بلوار پاسداران روبروی آتش نشانی 

 شهرداری7شرکت نفت در منطقه 
63096/6/1996/8/19100منطقه7/14/7341

1009797100منطقه1200/65321 شهرداری7نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی بلوار پاسداران در منطقه 63

صفحه 1۹۹ از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

91097/9/2897/11/28100منطقه7/14/12321 شهرداری7رنگ آمیزی پل های عابر پیاده بلوار پاسداران و نواب در منطقه 64

12100 شهرداری7خرید تجهیزات برقی زیر گذر خلیج فارس در منطقه 65

25,974پروژه های مربوط به کوی آل صافی

1839394/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20 شهرداری7مطالعات و طراحی پارک کوی آل صافی در منطقه 66

67
 عدد پایه روشنایی درخیابان حدفاصل کوی آل صافی تا حصیر آباد 15خرید 

در منطقه هفت شهرداری
6159292100منطقه

1,50091/2/2192100سازمان نوسازی و بهسازی1/100/6829 شهرداری7تکمیل و بازسازی سرای محله کوی آل صافی در منطقه 68

6,16988/10/190/6/1910075معاونت فنی و عمرانی1900/484 شهرداری7احداث جاده ارتباطی آل صافی به حصیر آباد در منطقه 69

58594/7/1294/12/29100منطقه7/14/8247 شهرداری7ترمیم سطوح آسفالتی کوی آل صافی در منطقه 70

69893/12/1994/2/19100منطقه7/14/16205 شهرداری7آسفالت معابر کم عرض بصورت دستی کوی آل صافی در منطقه 71

72
در  (بصورت دستی  ) کوی آل صافی 4 الی 1زیرسازی و آسفالت خیابانهای 

 شهرداری7منطقه 
1,83395/2/895100منطقه7/14/1384

4,29795/10/495100منطقه1900/12448 شهرداری7احداث پارک کوی آل صافی در منطقه 73

قراردادی منعقد نگردید6,3729393/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز14/7/28/1 شهرداری7احداث پارک محله ای کوی آل صافی درمنطقه 74

75
 7ترمیم نوارهای حفاری طولی بلوار مجدم واقع در کوی آل صافی در منطقه 

شهرداری
1,57095/11/1096/1/10100منطقه7/14/14320

76
روشنایی دسترسی اصلی پارک الله و پارک جدید االحداث آل صافی در 

 شهرداری7منطقه 
70095/12/1895100منطقه1649

61096/3/896/5/8100منطقه7/14/3065 شهرداری7احداث دیوار بلوکی پارک کوی آل صافی در منطقه 77

78
خرید پایه های روشنایی دسترسی اصلی پارک الله و پارک جدید االحداث 

 شهرداری7کوی آل صافی در منطقه 
999696100منطقه

صفحه 200 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

74397/1/2297/3/22100منطقه7/14/662 شهرداری7تکمیل دیوار پارک کوی ال صافی در منطقه 79

1,624پروژه های آسیاباد

80
 آسیاباد، واقع در حوزه 12پیاده رو سازی اطراف زمین ورزشی خیابان 

 شهرداری7خدماتی منطقه 
6949191100منطقه7/14/450

81
 متری کوی رمضان در 68 آسیاآباد و بلوار 12چمنکاری پارک محله ای خ 

 شهرداری7منطقه 
5829292100منطقه7/14/8858

23893/5/1593/7/13100منطقه14/7/6771 شهرداری7ترمیم نوارهای حفاری خیابان احتشام در منطقه 82

83
 7 فرعی آسیاباد در منطقه 7جابجایی پایه های برق واقع در خیابان 

شهرداری
1109696100منطقه

58,388پروژه های مربوط به بلوار نواب

84
تهیه و کاشت چمن همراه با تسطیح و رگالژ زمین و کودپاشی، آبیاری و 

نگهداری در مسیر بلوار نواب صفوی جنب دیوار شرکت نفت
40090/2/790/2/11100سازمان پارکها و فضای سبز1900/973

2,5009292100سازمان نوسازی و بهسازی1/100/6353 شهرداری7احداث دوربرگردان پروانه ای در بلوار نواب واقع در منطقه 85

86
 جهت احداث فضای عمودی بلوار نواب حد فاصل میدان 2خرید گلفوژه تیپ 

 شهرداری7لوله سازی تا کوی مجاهدین توسط منطقه 
6629292100منطقه

87
اجرای لوله گذاری فاضالب باند کندرو بلوار نواب در منطقه هفت شهرداری 

(تهیه لوله به عهده کارفرما)
43392/9/1992100منطقه7/14/14435

88
پیاده رو سازی بلوار نواب باند شمالی مجاور پارک کوهساران، واقع در حوزه 

 شهرداری7خدماتی منطقه 
66590/11/1591/1/1510070منطقه7/14/18620

69793/4/1593/7/1310070منطقه7/14/3980 شهرداری7پیاده روسازی جنب فالورباکس بلوار نواب در سطح منطقه 89

و تاسیسات آبیاری  (فالورباکس  )سنگ کاری فضای سبز عمودی بلوار نواب 90

 شهرداری7واقع در منطقه 
70094/1/1594100منطقه7/14/142

35092/11/192100منطقه7/14/16210 شهرداری7اجرای رنگ آمیزی جداول بلوار نواب در منطقه 91

69993/9/2493/11/23100100منطقه7/14/11508 شهرداری7تکمیل وبهسازی فضای سبز بلوار نواب در منطقه 92

3,66592/6/1894/12/2910095سازمان عمران شهری101/17/14/7/46/2 شهرداری7احداث باند کندرو دیوار سنگی بلوار نواب در منطقه 93

صفحه 201 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

7,59093/8/2495100منطقه7/14/11124 شهرداری7تکمیل قرادراد بهسازی باند کندرو بلوارنواب در منطقه 94

4,63392/6/1095100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/7/39/3تکمیل پروژه فالور باکس بلوار نواب95

96
پیاده روسازی ضلع جنوبی بلوار نواب حد فاصل پل راه بند میدان تا سازمان 

7انتقال نیرو در م 
68395/9/2395/11/23100منطقه7/14/12070

8594/6/1495100منطقه77473رنگ آمیزی نرده های زیر پل عابر پیاده بلوار نواب توسط م 97

6009595100منطقهساخت ونصب نرده و رنگ امیزی پل عابر پیاده بلوار نواب98

99
ساماندهی و اجرای فالورباکس بلوار نواب از میدان لوله سازی تا کوی 

مجاهدین
3,09592/6/1095/12/2910045سازمان نوسازی و بهسازی115/17/7/39/3

91094/10/1494/12/29100منطقه7/14/12332 شهرداری7جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده بلوار نواب در منطقه 100

58095/11/1796/1/17100منطقه7/14/14719 شهرداری7ساخت و نصب نرده زیر پل عابر پیاده بلوار نواب در منطقه 101

102
احداث دیوار حائل بتنی بلوار نواب حد فاصل میدان لوله سازی تا کوی 

(اعتباری  ) شهرداری 7خالدی در منطقه 
11,75495/02/2195/10/21100منطقه1900/11510

103
احداث دیوار حائل بتنی بلوار نواب حد فاصل میدان لوله سازی تا کوی 

( حصیر آباد6دیوار حائل خیابان )(اعتباری  ) شهرداری 7خالدی در منطقه 
16,49495/2/2195/12/21100منطقه1900/11511

104
تثبیت سطح شیبدار بلوار نواب در ادامه مسیر گلفوژها در شهرداری منطقه 

 شهرداری7
1,19396/11/797/1/7100منطقه7/14/13319

2,650پروژه های مربوط به ترمینال زاگرس

2,0009191100منطقهبازسازی ترمینال زاگرس105

6509292100منطقه شهرداری7اجرای پل مکانیزه ضلع غربی ترمینال زاگرس در منطقه 106

116,935پروژه های مربوط به کوی رمضان

107
 7  در حوزه خدماتی منطقه2تهیه و نصب چمن مصنوعی کوی رمضان 

شهرداری
7939191100منطقه

صفحه 202 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

6509292100منطقه7/14/7843 شهرداری7پیاده رو سازی پارک محله ای ورودی کوی رمضان در منطقه 108

6999292100منطقه7/14/4457 شهرداری7 متری کوی رمضان در منطقه 68پیاده روسازی ضلع شرقی خ 109

110
 7 متری کوی رمضان، منطقه 68اجرای پیاده رو سازی باند میانی بلوار 

شهرداری
68990/10/1891/1/17100منطقه7/14/19980

68593/8/2794/10/26100100منطقه14/7/11301 شهرداری7 متری در منطقه 68پیاده رو سازی محوطه فضای سبز خیابان 111

112
 متری کوی رمضان و تکمیل کفپوش باند 68پیاده رو سازی طرفین آیلند 

 شهرداری7 متری، واقع در حوزه خدماتی منطقه 68میانی بلوار 
70091/3/2491/5/24100منطقه7/14/4801

113
 متری کوی رمضان در منطقه 68 متری بلوار 12 عدد پایه روشنایی 10خرید 

 شهرداری7
37491/2/2191/2/21100منطقه14/7 /1577     

6999292100منطقه7/14/3844 شهرداری7جدولگذاری و کفپوش گذاری خ دکلهای کوی رمضان در منطقه 114

115
 متری 68عملیات آبیاری ، زهکشی و چمن کاری محوطه فضای سبز خیابان 

 شهرداری7در منطقه 
65093/12/1694/12/29100منطقه7/14/16302

116
 7 متری کوی رمضان در منطقه 68خاکریزی با خاک نباتی باند شرقی بلوار 

شهرداری
70092/07/2092/09/20100منطقه7/14/11241

117
خاکبرداری و خاکریزی با خاک نباتی فضای سبز کوی رمضان و سپیدار  در 

 شهرداری7سطح منطقه 
67590/8/890/10/8100منطقه7/14/12796

118
خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتی جدولگذاری و کفپوش گذاری کوی 

رمضان
2,07087/10/288/4/2100منطقه7/14/16411

70092/12/1892100منطقه7/14/18715 شهرداری7خاکبرداری وخاکریزی خاک نباتی کوی رمضان در منطقه 119

6949393100منطقه شهرداری7تکمیل خاکریزی نباتی کوی رمضان وسپیدار در منطقه 120

121
تکمیل زمین های ورزشی کوی آل صافی و کوی رمضان، واقع در حوزه 

 شهرداری7خدماتی منطقه 
2,02290/12/2291/4/21100منطقه1900/3528

50089/9/3089/11/15100منطقه19/16342تهیه، حمل و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی کوی رمضان122

123
 7 در منطقه 2تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی کوی رمضان 

شهرداری
7939292100منطقه

124
اجرای پیاده رو سازی باند شرقی ورودی کوی رمضان حد فاصل میدان لوله 

 شهرداری7سازی تا میدان کوی رمضان، واقع در حوزه خدماتی منطقه 
70091/3/2391/5/23100منطقه7/14/4586

صفحه 203 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

88692/2/3192100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6342 شهرداری7تکمیل شبکه آب خام پارک کوهساران تا کوی رمضان در منطقه 125

3,00092/3/2592100سازمان میادین1/100/6747 شهرداری7احداث بازارچه  تعاونی مسکن کارگری کوی رمضان در منطقه 126

127
 (پادگان گلف )شکاف کوه جهت احداث مسیراز پل والیت تا میدان رمضان 

در منطقه هفت شهرداری
2,281929210090سازمان خدمات موتوری

128
 کوی رمضان 31زیرسازی، جدولگذاری و نرده گذاری مسیر ارتباطی خیابان 

 شهرداری7به منبع آب در منطقه 
68193/2/1393/4/1510024منطقه7/14/1684

129
جدول گذاری و کفپوش گذاری ضلع شرقی بلوار انصار و باند غربی ورودی 

کوی رمضان در سطح شهرداری منطقه هفت
69392/11/0692100منطقه7/14/16482

130
جدول گذاری و پیاده روسازی جلوی مدرسه شقایق در کوی رمضان در 

منططقه هفت شهرداری
70092/11/1392100منطقه7/14/16834

131
عملیات تکمیل احداث کانال جمع آوری ودفع آبهای سطحی کوی رمضان در 

 شهرداری7منطقه 
15,11692/9/294/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50

2789394/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20/1 شهرداری7مطالعات و طراحی پارک کوی رمضان در منطقه 132

8294/12/2795100منطقه17/17024نقشه برداری محدوده کانال دفع ابهای سطحی کوی رمضان133

3,13095/5/1895/8/8100منطقه7/14/6198 شهرداری7احداث مسیر ارتباطی کوی رمضان به منبع آب در منطقه 134

135
احداث دیوار حایل کنار جاده منحنی اتصالی کوی رمضان به منبع آب در 

 شهرداری7منطقه 
1,50095/3/2695/6/26100منطقه7/14/3896

68193/9/293/12/29100100منطقه7/14/11513 شهرداری7احداث پارک ورودی کوی رمضان وکوی خالدی در منطقه 136

137
 7جدول گذاری در کوی رمضان زیر منازل جنب بهداشت در منطقه 

شهرداری
69894/3/994/12/29100منطقه7/14/2821

138
 11 تا خیابان 1پیاده رو سازی خیابان انتهایی کوی رمضان حد فاصل خیابان 

 شهرداری7در منطقه 
1,6311394/12/0995100منطقه7/14/15868

139
احداث دیوار حایل گنار جاده منحنی اتصالی کوی رمضان به منبع آب در 

 شهرداری7منطقه 
3,38995/3/995100فنی و عمرانی7/14/38/96

140
 7نقشه برداری محدوده کانال دفع آبهای سطحی کوی رمضان در منطقه 

شهرداری
8295/3/1995100منطقه17021
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

87295/12/0895100منطقه7/14/15866 شهرداری7ترمیم نوار حفاری طولی کوی رمضان در منطقه 141

79396/5/1796/7/17100منطقه77/14/6008 متری کوی رمضان در شهرداری منطقه 68اصالح هندسی انتهای بلوار 142

37,06193/4/2494/4/24100سازمان نوسازی و بهسازی7115/17/15/14/9/50احداث سرای محله کوی رمضان در منطقه 143

3,26795/9/396/1/3100منطقه7/14/11212 شهرداری7احداث پل عابر پیاده در بلوار اصلی کوی رمضان در م 144

145
 7زیرسازی ، آسفالت و پیاده روسازی خیابان انتهایی کوی رمضان در منطقه 

(اعتباری  )شهرداری 
4,9281395/02/0495100منطقه1900/11404

146
 متری کوی رمضان در 68زهکشی و احیای فضای سبز ضلع غربی بلوار 

 شهرداری7منطقه 
2,37395/12/1795100منطقه7/14/16441

147
 7احداث دیوار بلوکی جهت جلوگیری از پرتگاه کوی خالدی در منطقه 

شهرداری
99096/2/1196/4/11100منطقه7/14/1589

148

 فاز یک 5 و 1احداث جاده و پیاده رو جنب دیوار سپاه حد فاصل خیابان 

کوی کارگری رمضان و پیاده روسازی خیابان فاز یک کارگری جنب دیوار 

 شهرداری7سپاه در منطقه 

2,57697/2/197/4/1100معاونت1900/15002

149
 متری کوی رمضان در 68چمن کاری فضای سبز میدان خلیج فارس و بلوار 

7شهرداری منطقه 
1,10097/3/2097/5/20100منطقه7/14/3271

 فسخ گردید48قرارداد طبق ماده 13,35493/9/294/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/7/11 شهرداری7عملیات احداث پارک کوی رمضان در منطقه 150

4,980پروژه های مربوط به  پارک ملت

2289292100منطقه7/14/8839 شهرداری7بهسازی سرویس های بهداشتی پارک ملت در منطقه 151

152
 خاکریزی با خاک نباتی میدان خلیج فارس و پارک ملت در حوزه خدماتی 

 شهرداری7منطقه 
70092/2/3092100منطقه7/14/3390

6959393100منطقه7/14/16797 شهرداری7اصالح و بهسازی محوطه و آبنمای پارک ملت در منطقه 153

2,8299295/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی1/100/6829 شهرداری7احداث پیاده رو پارک ملت منطقه 154

5289393100منطقه شهرداری7سنگ کاری حاشیه رودخانه،جنب  پارک ملت در منطقه 155

صفحه 205 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

16,133(خیابان نهج البالغه)پروژه های مربوط به عامری 

69492/3/792100منطقه7/14/3849 شهرداری7جدولگذاری و کفپوش گذاری مسیر نهج البالغه در منطقه 156

157
زیرسازی محل منازل تخریب شده واقع در ضلع جنوبی خیابان نهج البالغه 

 شهرداری7حد فاصل خیابان عامری و پل هفتم در منطقه 
66893/3/393/5/1100منطقه7/14/2711

158
زیرسازی محل منازل تخریب شده واقع در ضلع شمالی خیابان نهج البالغه 

حد فاصل خیابان عامری و پل هفتم در منطقه هفت
70093/3/393/5/1100منطقه7/14/2709

7,00093/6/193/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/7/38/4 شهرداری7زیر سازی خیابان نهج البالغه وسطح منطقه 159

160
رنگ آمیزی با طراحی محدود در سطوح افقی در بلوار نهج البالغه و منازل 

 شهرداری7 متر مربع در منطقه 4000مسکونی حاشیه میدان والیت به متراژ 
63094/5/2794/12/29100سازمان زیباسازی109/15/7/24/1

161
 7نرده گذاری زیر پل عابر پیاده در محل جاده ساحلی عامری در منطقه 

شهرداری
57892/07/2092/09/20100منطقه7/14/11252

2,11493/12/1694/12/29100منطقه77/14/16257احداث زمین ورزشی کوی عامری در منطقه 162

در شرف عقد قرارداد1,98096/8/1796/10/17100منطقه7/14/10028 شهرداری7روکش آسفالت خیابانهای کوی عامری در منطقه 163

91996/11/1097/1/10100منطقه7/14/13584 شهرداری7روکش آسفالت دستی در کوی عامری در منطقه 164

85098/2/298/4/2100منطقه7/8/914 شهرداری7احداث سکوی ایستگاه علی ابن مهزیار اهوازی در منطقه 165

4,400پروژه های مربوط چهارشیر

166
 7اجرای رنگ آمیزی جداول میدان شهید بندر تا پل سخیریه منطقه 

شهرداری
7009292100منطقه7/14/6366

167
 7اجرای رنگ آمیزی جداول میدان شهید بندر تا سه راه تپه منطقه 

شهرداری
7009292100منطقه7/14/3733

2,50092/2/3192100سازمان عمران شهری1/100/6353 شهرداری7احداث پل عابر پیاده در شرق میدان شهید بندر واقع در منطقه 168

169
رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده حد فاصل میادین چهارشیر تا خلیج فارس 

 شهرداری7توسط منطقه 
50096/8/1796/11/17100منطقه7/14/10024

صفحه 206 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

3,207پروژه های مربوط به پارک یاس

6929292100منطقه شهرداری7خاکبرداری وخاکریزی خاک نباتی پارک یاس در منطقه 170

171
خرید ونصب دو مجموعه بازی پلی اتیلن به منظور نصب در پارکهای یاس و 

شهید نریمی در منطقه هفت شهرداری
6909292100منطقه

70093/2/2793/4/27100100منطقه7/14/2477 شهرداری7تکمیل پیاده رو سازی و احداث آب نمای پارک یاس در منطقه 172

1,12595/7/1195/9/11100منطقه7/14/8742احداث سرویس بهداشتی واقع در پارک یاس ابتدای ورودی کوی رمضان173

24,686پروژه های مربوط به منبع آب و کوی خالدی

69891/9/3091/11/30100منطقه7/14/14964 شهرداری7 منبع آب، واقع در حوزه خدماتی منطقه 19ساماندهی خیابان 174

72993/9/293/12/29100منطقه7/14/11510 شهرداری7در منطقه 26 الی 22هزینه تخریب منازل منبع آب از خیابان 175

72593/7/2993/8/3100منطقه7/14/9988 شهرداری7احداث زمین ورزشی کوی منبع آب در منطقه 176

3,41987/10/388/4/31100معاونت فنی و عمرانی19/23314 منبع آب19احداث دیوار حائل خیابان 177

36493/2/894/12/29100منطقه7/14/1387 شهرداری7احداث سرویس بهداشتی منبع آب در منطقه 178

62892/2/319210061سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6342 شهرداری7تکمیل پارک کوی خالدی در سطح منطقه 179

1,27091/9/1994/12/2910099سازمان پارکها و فضای سبز112/14/7/11 شهرداری7عملیات احداث فضای سبز کوی خالدی در منطقه 180

69493/2/793/4/7100منطقه7/14/1448 شهرداری7تخریب و آوار برداری کوی خالدی منبع آب در منطقه 181

70093/9/293/12/29100منطقه7/14/11509 شهرداری7هزینه تخریب منازل کوی خالدی در منطقه 182

 فسخ گردید48قرارداد طبق ماده 1,82193/6/193/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/7/38/2 شهرداری7احداث زمین ورزشی کوی منبع آب درمنطقه 183

74095/9/995/11/9100منطقه7/14/11422 شهرداری7 کوی منبع آب در منطقه 24 الی 19آسفالت دستی خیابانهای 184

صفحه 207 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

185
 شهرداری منتهی به 3 متری دوم منبع آب فاز 12احداث دیوار خیابان 

 شهرداری7 رضوان در منطقه 27خیابان 
49096/2/1196/4/11100منطقه7/14/1588

54696/10/2796/11/27100منطقه7/14/13051 شهرداری7تخریب و آوار برداری منازل تصرفی کوی خالدی در منطقه 186

1,54796/11/496/12/4100منطقه7/14/13258 شهرداری7روکش آسفالت منبع آب در  منطقه 187

188
روکش آسفالت دستی خیابان طباطبایی کوی مجاهدین و خیابانهای منبع 

7آب در شهرداری منطقه 
1,34497/3/697/5/6100منطقه7/14/2799

3,51397/4/1198100سازمان عمران شهری101/17/14/17/7/6/2 شهرداری7 کوی خالدی در منطقه 4زیرسازی و آسفالت خیابان 189

3,53997/3/2998100سازمان عمران شهری101/17/14/17/7/6/2 شهرداری7ترمیم نوار حفاری خیابانهای کوی خالدی و مجاهدین در منطقه 190

1,91996/8/1796/10/17100منطقه7/14/10022 شهرداری7 فرعی منبع آب در منطقه 10احداث دیوار حایل خیابان 191

24,892پروژه های مربوط به حصیرآباد

192
 7 در منطقه 21 الی 16هزینه تخریب منازل کوی حصیر آباد از خیابان 

شهرداری
70093/2/793/4/7100100منطقه7/14/1391

193
 7 حصیر آباد در منطقه 13 و 12 ، 11زیرسازی و آسفالت دستی خیابانهای 

شهرداری
52894/11/2095100منطقه7/14/14830

194
منازل زیر ) حصیر آباد 3تثبیت سطح شیبدار با حلقه های بتنی انتهای خ 

شهرداری7در سطح منطقه (بهداشت 
4,84693/7/2694/12/29100منطقه1900/8864

1,34895/6/1395/9/13100منطقه7/14/6119 شهرداری7ترمیم نوارهای حفاری خیابانهای انتهایی حصیر آباد در منطقه 195

196
 7بهسازی پیاده روها و مناسب سازی معابر حصیر آباد و عالمه در منطقه 

شهرداری
9941394/09/1094100منطقه7/14/10891

197
 7تخریب، خاکبرداری و آواربرداری حصیر آباد و آل صافی در منطقه 

شهرداری
1,5009191100سازمان خدمات موتوری1/100/6344

198
 حصیرآباد و کوی کارمندی 14لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی خیابان 

 شهرداری7رمضان، واقع در حوزه خدماتی منطقه 
5199191100منطقه

1,89689/2/189/3/30100منطقه19/1523(%25با احتساب )زیرسازی و آسفالت معابر کم عرض حصیر آباد و منبع آب199

صفحه 208 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

2,25494/6/1794/12/29100منطقه7/14/7079 شهرداری7ترمیم پیاده روهای حصیر آباد در منطقه 200

62694/12/2495100منطقه7/14/16689 شهرداری7ترمیم نوارهای حفاری خیابانهای حصیر آباد در منطقه 201

79095/12/2495100منطقه7/14/16931 شهرداری7 حصیرآباد در منطقه 5نرده گذاری روی دیوار سنگی خیابان 202

203
 انتهایی حصیر آباد 14 و 13ترمیم نوارهای حفاری طولی و عرضی خیابانهای 

 شهرداری7در منطقه 
3,03895/10/2596/1/25100منطقه7/14/13616

28595/11/1795/12/17100منطقه7/14/14720 شهرداری7 حصیر آباد در منطقه 2جدا سازی و تخریب قطعه سنگ خیابان 204

2,45096/12/2797/1/27100منطقه7/14/16194 شهرداری7روکش آسفالت خیابانهای کوی حصیرآباد در منطقه 205

206
 7 فرعی حصیرآباد در منطقه 3احداث دیوار سنگی انتهای رمپ خیابان 

شهرداری
1,53497/1/697/3/6100منطقه7/14/128

207
 فرعی 3زیرسازی و آسفالت دستی سطح شیبدار جنب دیوار حائل خیابان 

7حصیرآباد در شهرداری منطقه 
59997/3/697/5/6100منطقه7/14/2798

208
 حصیر آباد و بلوار نواب در منطقه 8پیاده رو سازی جنب مدارس خیابان 

هفت شهرداری
98597/7/997/9/9100منطقه7/14/8424

10,589پروژه های مربوط به کوی سلطانمنش

209
 7مطالعات و طراحی پارکهای محله ای سلطان منش و سپیدار در منطقه 

شهرداری
4009393/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز14/7/28/1

210
 7عملیات احداث پارک های محله ای سلطانمنش وسپیدار در منطقه 

شهرداری
2,0009393/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز14/7/28/1

62094/9/2594/12/29100منطقه7/14/11440 شهرداری7جدولگذاری معابر کوی سلطان منش در منطقه 211

1,98093/12/1094/12/29100منطقه7/14/15947 شهرداری7احداث زمین ورزشی سلطان منش در منطقه 212

69093/12/2794100منطقه7/14/17050 شهرداری7تکمیل پارک های محله ای کوی سلطان منش در منطقه 213

214
 بهمن سلطان منش 22 اسفند و 29احداث پارکهای محله ای بین خیابانهای 

 شهرداری7در منطقه 
1,13094/10/1394100منطقه7/14/12281
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

 فسخ گردید48قرارداد طبق ماده 93100 3,00093/12/10منطقه7/14/1830 شهرداری اهواز7احداث زمین چمن مصنوعی کوی سلطان منش در منطقه 215

216
 7ترمیم جداول فرسوده آیلند میانی بلوار اصلی کوی سلطان منش در م 

شهرداری
76995/11/296/1/5100منطقه7/14/12002

1,852پروژه های مربوط به بلوار مدرس

217
قع در حوزه خدماتی 1احداث دو باب سرویس بهداشتی در بلوار مدرس، و

 شهرداری7منطقه 
68690/11/2991/3/1100منطقه7/14/19594

218
 متری در فضای سبز بلوار مدرس 6 عدد روشنایی 50خرید، حمل و نصب 

 شهرداری7باند جنوبی، واقع در منطقه 
4809090100منطقه

68692/11/2793/1/27100منطقه77/14/19594احداث دو باب سرویس بهداشتی در بلوار مدرس در شهرداری منطقه 219

9,241پروژه های مربوط به زیتون کارگری

70090/11/391/1/3100منطقه7/14/17876 شهرداری7احداث زمین ورزشی پارک عالمه واقع در حوزه خدماتی منطقه 220

68793/10/1094/12/29100منطقه7/14/13222 شهرداری7ترمیم و بازسازی زمین ورزشی خیابان عالمه در منطقه 221

18993/5/1893/7/18100100منطقه7/14/6919 شهرداری7اصالح هندسی چهارراه زیتون کارگری در منطقه 222

6,33392/3/1394/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/7/7 شهرداری7اجرای اصالح هندسی و تعریض خ صباحی در منطقه 223

224
اصالح شیب طولی خیابان شهید صبوحی واقع در زیتون کارگری در منطقه 

 شهرداری7
63495/11/2096/1/20100منطقه7/14/14960

25095/10/1295/12/12100منطقه77/14/13422ساماندهی سوله ورزشی جنب پارک عالمه در م 225

44895/12/1795100منطقه7/14/16440 شهرداری7اصالح هندسی میدان حجت و زیتون کارگری توسط منطقه 226

35,727 هکتاری16پروژه های مربوط به پارک 

227
 هکتاری واقع در 16خرید وسایل ورزشی جهت نصب در پارک ساحلی 

 شهرداری7منطقه 
43091/2/1791/2/17100منطقه14/7 /1464     

65090/12/1691/3/16100سازمان پارکها و فضای سبز7/14/20879 شهرداری7 هکتاری در منطقه 16 پارک 1چمن کاری فاز 228
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

65090/12/1691/3/16100سازمان پارکها و فضای سبز7/14/20880 شهرداری7 هکتاری در منطقه 16 پارک 2چمن کاری فاز 229

5,00091/5/2391100سازمان زیباسازی1500/7814 هکتاری16خرید تجهیزات پارکی و بازی پارک ساحلی 230

48993/3/393/5/1100100منطقه7/14/2710 شهرداری7 هکتاری ساحلی در منطقه 18رنگ آمیزی نرده های پارک 231

2,22693/5/2693/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/22 شهرداری7طراحی و فرش گل در ساحل شرقی در منطقه 232

233
بلوار  ) هکتاری 16عملیات اجرایی آب نمای بزرگ موزیکال پارکی در پارک 

 شهرداری7در منطقه  (ساحلی شرقی حد فاصل پلهای سوم تا هفتم 
26,28294/6/797/12/291001200/35260سازمان زیباسازی109/15/17/23/16/9/31/2

2,477پروژه های مربوط به چهارصد دستگاه

234
آسفالت معابر کم عرض بصورت دستی در منطقه چهارصد دستگاه در منطقه 

 شهرداری7
69693/2/2394/12/29100منطقه7/14/2072

8001394/11/2094100منطقه7/14/14845 شهرداری7 دستگاه در منطقه 400بهسازی پیاده روها و مناسب سازی معابر 235

236
تخریب منازا تصرفی حدفاصل خیابان شایسته تا شهید مصطفی خمینی 

 شهرداری7چهارصد دستگاه در منطقه 
98196/9/14100منطقه7/14/11163

700پروژه های مربوط به کارون

237
 7در منطقه  (فالورباکس  )اجرای فضای سبز عمودی مقابل لوله سازی 

شهرداری
70093/5/1193/9/8100100منطقه7/14/6564

5,208پروژه های مربوط به نیوساید

1,43094/6/2494/12/29100منطقه7/14/7402 شهرداری7بهسازی میدان و احداث آبنمای کوی فدائیان اسالم در منطقه 238

2,5809191100سازمان عمران شهری101/2507اصالح و ساماندهی حفاری فاضالب و زیرسازی خیابان خرمکوشک239

1,1981394/05/2795100معاونت فنی و عمرانی7/14/6113 شهرداری7 شرکت نفت در منطقه 358بهسازی و بازسازی مهمانسرای 240

5,800پروژه های مربوط به پل طبیعت
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

241
 7مناسب سازی ، بهسازی و تکمیل طرح پل طبیعت در محدوده منطقه 

شهرداری
4,60094/06/0796/12/29100سازمان زیباسازی109/15/17/23/16/9/31/2

1,20095/1/2594100منطقه7/14/604 شهرداری7سیستم مانیتورینگ پل طبیعت در منطقه 242

12,462پروژه های مربوط به پارکهای سطح منطقه

70092/9/1892100منطقه7/14/14332جدول گذاری و پیاده رو سازی پارک نیلوفر در شهرداری منطقه هفت243

244
 7 پارک در منطقه 8خرید مجموعه های تندرستی به منظور نصب در 

شهرداری
1,20095/12/2495100منطقه7/16/16889

245
خرید و نصب سه مجموعه بازی پلی اتیلن جهت نصب در پارکهای ناز،کوی 

 شهرداری7رمضان و آل صافی در منطقه 
1,19696/5/2996100منطقه7/14/6499

35092/11/692100منطقه7/14/16477 شهرداری7اجرای رنگ آمیزی جداول بلوار ساحلی در منطقه 246

247
احداث جاده دسترسی ،بهسازی محوطه و لوله گذاری دفع آبهای سطحی 

 شهرداری7آرامگاه مسیحیان در منطقه 
2,23096/2/1196/5/11100منطقه7/14/1590

248
احداث جاده دسترسی ،بهسازی محوطه و لوله گذاری دفع آبهای سطحی 

 شهرداری7آرامگاه مسیحیان در منطقه 
2,23096/2/1196/5/11100منطقه7/14/1590

249
احداث جوی روباز جمع آوری آبهای سطحی میدان لوله سازی حاشیه پارک 

 شهرداری7کوهساران در منطقه 
3,50096/9/2996100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/7/7/1

1,05697/9/1797/11/17100منطقه77/14/11619احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی پارک یاس در شهرداری منطقه 250

946پروژه های مربوط به کوی آل سخیریه

94697/1/2297/3/22100منطقه7/14/653 شهرداری7روکش آسفالت دستی در کوی سخیریه در منطقه 251

549پروژه های مربوط به پارک کوهساران

252
احداث پلکان و پیاده رو دسترسی زمین بازی کودکان در پارک کوهساران 

7در شهرداری منطقه 
54997/3/697/5/6100منطقه7/14/2800

1,087پروژه های مربوط به والیت
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

253
تامین خاک نباتی جهت خاکریزی آیلندهای مسیر پل والیت در  شهرداری 

7منطقه 
1,08797/8/1997/10/19100منطقه7/14/10255

227,008پروژه های مشترک

254
خرید،نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری،وسایل بازی و پارکی 

 واحدی فنی و حرفه ای و زیتون کارمندی در 224پارکهای کوی رمضان،
2,5009292100منطقه

255
رنگ آمیزی جداول بلوارهای پاسداران، جاده ساحلی حد فاصل پارک الله تا 

اجرای ) شهرداری7پل فلزی قطار و نواب صفوی در حوزه خدماتی منطقه 
70091/11/1191/11/12100منطقه7/14/16975

256
اجرای اصالح هندسی در میدان شهید بندر، میدان خلیج فارس و باند 

 شهرداری7کندرو بلوار پاسداران توسط منطقه 
70092/3/892/5/8100منطقه7/14/394

257
 متری در فضای سبز جنب 12 عدد پایه روشنایی 13خرید، حمل و نصب 

 شهرداری7بلوار انتقال نیرو، بلوار نواب و پارک کوهساران، واقع در منطقه 
4509090100منطقه

258
 224خرید نیمکت و سطل زباله جه نصب در پارکهای کوهساران ، یاس، 

 شهرداری7واحدی، رمضان و یاس در منطقه 
6339292100منطقه

259
 متری 20همسان سازی درب منهول ها در کوی آسیایاد، حصیر آباد، 

شهرداری، سپیدار و بلوار پاسداران، واقع در حوزه خدماتی 
3649090100منطقه

260
 واحدی،فنی و 224خرید و نصب مجموعه ورزشی پارکهای کوی رمضان ،

 شهرداری7 متری در منطقه 68حرفه ای و 
7009292100منطقه

261
نور پردازی بلوار مدرس، حد فاصل میدان چهارشیر تا میدان نخل در 

 شهرداری7منطقه
1,0009191100منطقه

262
پیاده رو سازی اطراف معاونت فرهنگی، میدان زیتون کارگری و میدان 

 شهرداری7چهارشیر ، واقع در حوزه خدماتی منطقه 
56691/3/2391/5/23100منطقه7/14/4802

263
پیاده رو سازی بلوار انصار حد فاصل مدرسه دکتر حسابی تا بلوار سپید و 

 شهرداری7بلوار مهاجرین در منطقه 
57892/9/1893100منطقه7/14/14331

264
رنگ آمیزی جداول بلوارهای فنی و حرفه ای،بسیج و خرمکوشک در حوزه 

 شهرداری7خدماتی منطقه 
40091/11/1191/11/12100منطقه7/14/16976

265
رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده حاشیه جاده ساحلی شرق کارون حد فاصل 

7پل هفتم و پارک درشهرداری منطقه 
4009293100منطقه

266
ایمن سازی و باز سازی زمینها و مجتمع های ورزشی واقع در پارکهای الله ، 

 شهرداری7شهید طاهری ، خیابان عالمه و آل صافی در منطقه 
1,00094/11/2095100منطقه7/14/14846

68994/1/2994100منطقه7/14/899 شهرداری7چمن کاری محوطه فضای سبز پارک الله و پارک ملت در منطقه 267
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

268
،  ( باب 2 )بازسازی و بهسازی سرویسهای بهداشتی واقع در پارکهای الله 

 شهرداری7کوهساران و بلوار مدرس در منطقه 
7501394/10/0195/12/29100منطقه7/14/11770

269
نقاشی دیواری و رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده بلوار پاسداران ، سپیدار ، 

 شهرداری7نبوت و حصیر آباد در منطقه 
4509494100منطقه

270
 دستگاه در 400ترمیم نوارهای حفاری کوی منبع آب ، آل صافی ، سپیدار و 

 شهرداری7منطقه 
3,49894/5/1994/12/29100منطقه7/14/5872

271
  مطالعه و  طراحی خط انتقال آب خام مسیر آیت اله بهبهانی تا فلکه دروازه 

 شهرداری7در منطقه 
29,2349494/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20/1

272
ترمیم و لکه گیری سطوح آسفالتی کوی عامری ، مجاهدین ، منبع آب و 

7سخیریه و سپیدار در منطقه 
1,71095/6/1395/8/13100منطقه7/14/7414

1,00095/8/995/10/9100منطقه7/14/10087ترمیم سطوح اسفالتی چهارصد دستگاه، کوی رمضان و سپیدار273

1,87495/5/2395/8/23100منطقه7/14/6401همسطح سازی پیاده روهای شریعتی و صباحی و خ مجاور274

275
خرید مجموعه وسایل تندرستی جهت نصب در پارکهای یاس کوی رمضان ، 

 شهرداری7بلوار خزعلی و پارک محله ای الله در منطقه 
3001394/05/0395/12/29100منطقه86

2,9269494100منطقه7/14/12759 شهرداری7دفع آبهای سطحی از میدان والیت تا لوله سازی در منطقه 276

277
 ) شهرداری 7ساماندهی و پیاده روسازی خیابانهای عالمه و مجدم در منطقه 

(حد فاصل فنی حرفه ای تا سه راه باهنر
1,00091/2/2191100سازمان نوسازی و بهسازی1700/7799

3,49293/10/2394/12/29100100منطقه77/14/13606پیاده روسازی و کفپوش گذاری خیابانهای انصار و مهاجرین در منطقه 278

279
ترمیم سطوح آسفالتی کوی منبع آب ، کوی حصیر آباد و زیتون کارگری در 

 شهرداری7م 
2,19095/10/1295/12/12100منطقه7/14/12966

280
احداث دیوار بلوکی جهت محصور نمودن محوطه انتهای خ آفتاب شرقی 

7 آسیاباد در م 12واقع در امتداد خ 
1,89395/8/1095/10/10100منطقه7/14/10118

281
روکش آسفالت خیابانهای منتهی به پارک ناز و خیابانهای فرعی و فاضلی در 

 شهرداری7م 
2,60095/9/395/11/3100منطقه7/14/11211

282
 7روکش آسفالت کوی آل صافی ، منبع آب و زیتون کارگری در منطقه 

شهرداری
3,42295/8/2395/10/23100منطقه7/14/10744

2,38295/9/995/11/9100منطقه7/14/11423 شهرداری7روکش آسفالت خیابانهای کوی آسیاباد،حصیرآباد و عامری در م 283
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

98195/9/1695/11/16100منطقه7/14/11670پیاده روسازی ضلع شمالی بلوار مهاجرین سپیدار284

285
پیاده روسازی ضلع جنوبی میدان شهید بندر حد فاصل میدان شهید بندر تا 

7میدان نخل در م 
1,14295/9/2295/11/22100منطقه7/14/12000

95095/9/295/11/2100منطقه7/14/11114 شهرداری7آسفالت دستی معابر کم عرض کوی عامری و سخیریه در م 286

287
خرید پروژکتور و تجهیزات روشنایی پارکهای الله،کوهساران،ناز،یاس و 

 شهرداری7مسیر ساحلی در منطقه 
1,20095/12/2395100منطقه7/14/16756

288
خرید و نصب مبلمان و تجهیزات پارکی در پارکهای الله و ساحلی در منطقه 

 شهرداری7
1,20095/12/2495100منطقه7/16/16890

1,98096/8/1796/10/17100منطقه7/14/10027 شهرداری7روکش آسفالت خیابانهای  کوی رمضان و سپیدار در منطقه 289

2,27095/8/895/10/8100منطقه7/14/10035 شهرداری7روکش آسفالت کوی طالقانی و سلطان منش در منطقه 290

291
 حصیرآباد جنب کوی رمضان در 3احداث دیوار حائل بتنی انتهای خیابان 

(اعتباری  ) شهرداری 7منطقه 
7,07695/3/1195100فنی و عمرانی1900/11483

19697/2/1597/4/15100منطقه77/14/1744اصالح هندسی حجت و زیتون کارگری در شهرداری منطقه 292

293
تعمیرات خطوط لوله پلی اتیلن در مسیر های خیابان شهید باقری و بلوار 

نواب و ورودی پارک کوهساران میدان والیت و ساحلی و پارک کوهساران 

توسط منطقه هفت شهرداری

480100منطقه1200/67153

294
تعمیر و بازسازی ایستگاههای اتوبوس بلوار پاسداران و بلوار فنی و حرفه ای 

در سطح منطقه هفت شهرداری
1209797100منطقه1200/65770

295
جوشکاری و تعمیر شکستگی لوله آب خام ساحلی و خلیج فارس در منطقه 

7
1209797100منطقه1200/64181

296
اجرای طرح دوربرگردان و اصالح هندسی خیابان شهید فاضلی تقاطع 

7شریعتی و بلوار پاسداران در شهرداری منطقه 
50797/7/1697/9/16100منطقه7/14/8859

2509797100منطقه شهرداری7اجرای رنگ آمیزی جداول بلوار مدرس و بسیج توسط منطقه 297

298
خرید لوله و اتصاالت پلی اتیلن جهت سیستم آب خام پارکهای ساحلی الله 

 شهرداری7و ساحلی و ناز و آل صافی و کوی رمضان در منطقه 
2389797100منطقه
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

299
 خالدی و 4 و 3نقاشی دیواری دیوار های فرسوده زیتون کارگری خیابان 

 حصیر آباد توسط منطقه هفت شهرداری7خیابان 
1209797100منطقه

300
تعمیر و بازسازی ایستگاههای اتوبوس بلوار پاسداران و بلوار فنی و حرفه ای 

در سطح منطقه هفت شهرداری
1209797100منطقه

301
تکمیل احداث مسیر ارتباطی حد فاصل کوی رمضان و پل روگذر والیت در 

 شهرداری7منطقه 
47,89196/10/1397/1/13100منطقه1900/14211

302
فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر زیرگذر خلیج فارس و میدان گلها و پل 

 شهرداری7سوم در منطقه 
7529697100سازمان عمران شهری101/17/14/17/7/6/2

303
خرید جزیی وسایل برقی و روشنایی به منظور ساماندهی موردی تاسیسات 

 7در منطقه ...  متری کوی رمضان و 68روشنایی پارکهای الله،کوهساران و 
8009696100منطقه1200/56697

304
ترمیم جداول فرسوده بلوار پاسداران حد فاصل میدان چهارشیر تا میدان 

 شهرداری7خلیج فارس در منطقه 
1,57296/12/697/3/6100منطقه7/14/14797

1,79097/10/298/1/2100منطقه7/14/12434 شهرداری7ترمیم نوارهای حفاری کوی سلطان منش و حصیرآباد در منطقه 305

7467,762پروژه ها در سطح منطقه 

25589/12/2690/3/25100منطقه7تامین خاک نباتی و چمن کاری سایت تیر اندازی با کمان در منطقه 306

100—5,00088/6/21منطقه19/11420بهسازی محوطه فرهنگسرا307

33089/6/1489/8/13100منطقه19/10576تخریب و نوسازی دیوار تصفیه خانه جنب مهزیار308

1,07889/7/889/8/3100منطقه19/579تامین خاک نباتی و فضای سبز309

310
 7بازسازی و تعمیرات پارک سرای محله واقع در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
67090/12/2391/3/23100منطقه7/14/21507

2009191100منطقه77/14/3204پارتیشن بندی محوطه داخلی ساختمان سرای محله در منطقه 311

50090/12/791/3/7100منطقه7/14/20180احداث محوطه پارکینگ معاونت فرهنگی شهرداری اهواز312

313
تهیه و حمل سرباره به محوطه اتوبوسرانی و قطعات فضای سبز در تقاطع 

 شهرداری7بلوارهای ایمان و انصار، واقع در حوزه خدماتی منطقه 
5009090100منطقه
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

314
خرید قیر و آسفالت مصرفی جهت اکیپ های لکه گیر، واقع در حوزه 

 شهرداری7خدماتی منطقه 
7009090100منطقه

4009090100منطقه7/14/3601 شهرداری7نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه 315

20090/12/1590100منطقه7/14/20954(7منطقه)اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر 316

7009090100منطقه شهرداری7اتوبوس در منطقه  (غیر مکانیزه) ایستگاه معمولی 17احداث 317

7009090100منطقه شهرداری7خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی منطقه 318

100—38090/1/1منطقه7/14/8332 عدد پایه روشنایی12خرید319

40091/2/2891/2/28100منطقه7/14 /3601      شهرداری7مونتاژ و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 320

6979191100منطقه شهرداری7اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه 321

69991/2/2491/2/24100منطقه7/14/6224 شهرداری7 ایستگاه معمولی اتوبوس در منطقه 33احداث 322

323
خرید چشم گربه ای آلومینیومی و سوالر، چراغ چشمک زن سوالر و 

تابلوهای الکترواستاتیک
5119191100منطقه

2,1949191100سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری7خاکریزی نباتی، چمن کاری و نهال کاری در سطح منطقه 324

4,3949191100سازمان پارکها و فضای سبز7خرید نهال، بذر و کود توسط منطقه 325

326
تهیه مصالح مورد نیاز، کرایه ماشین آالت و اجرای عملیات عمرانی خدمات 

7 منطقه 137سامانه 
1,5009191100منطقه

7009191100منطقه شهرداری7اجرای خط کشی محوری توسط منطقه 327

69891/2/2191/2/21100منطقه7/14/6984 شهرداری7اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه 328

1509191100منطقه7اجرای جایگاه گاری فان در منطقه 329

2629191100منطقه7/14/8122خرید لوازم ورزشی330
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

7009191100منطقه7/14/8274رنگ آمیزی جدول معمولی و عروسکی331

30003/08/199108/03/1391100منطقه شهرداری7اجرای فنداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه332

2509191100منطقه7عملیات الیروبی مسیرهای فاضالب منطقه333

334
 7 متری دو وجهی در  منطقه 60طراحی، ساخت و نصب یک عدد بیلبورد 

شهرداری
28091/4/2191100سازمان زیباسازی1500/9075

4299191100منطقه7/27/15731 شهرداری7خرید گل و گیاه از نهالستان نیایش توسط منطقه 335

1899191100منطقه7/27/15732 شهرداری7خرید گل و گیاه از نهالستان گل محمدی توسط منطقه 336

337
خرید و نصب وسایل ورزشی جهت تکمیل فضای ورزشی سرای محله در 

 شهرداری7منطقه 
65091/2/1791/2/17100منطقه14/7 /2523     

338
  7ساخت و نصب نرده به منظور زیرگذر پل های عابر پیاده توسط منطقه 

شهرداری
69991/7/1891/9/18100منطقه7/14/11027

17191/3/891/3/8100منطقه14/7 /9301      شهرداری7اجرای فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه 339

70091/9/2791/11/27100منطقه7/14/14527 شهرداری7 نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه340

16490/7/3090/9/30100منطقه7/14/12108شهرداری7همسان سازی درب منهول ها، واقع در حوزه خدماتی منطقه341

342
 7خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای انتظامی توسط منطقه 

شهرداری
70090/10/1891/1/17100منطقه7/14/17023

20090/7/3090/1/30100منطقه7/14/12109 شهرداری7اجرای خط کشی عابر پیاده منطقه343

54490/12/2891/3/28100منطقه7/14/21736 شهرداری7خاکبرداری و خاکریزی خاک نباتی  در سطح  منطقه 344

1,71791/2/2195/12/29100سازمان نوسازی و بهسازی1700/10219 شهرداری7احداث زمین های ورزشی محله ای در منطقه 345

70092/5/392/7/3100منطقه77/14/3734اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول در سطح شهر داری منطقه 346

69892/6/1592100منطقه7/14/6185 شهرداری7بهسازی ساختمان جدید دفتر فنی منطقه 347
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

69992/8/1992100منطقه7/14/12959 شهرداری7اصالح هندسی آیلندها توسط منطقه 348

7009292100منطقه شهرداری7خرید و نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 349

57992/08/1892/10/18100منطقه7/14/12427 شهرداری7ساخت و نصب نرده های فلزی زیر پلهای عابر پیاده در منطقه 350

6009292100منطقه شهرداری7اجرای خط کشی محوری و عابر پیاده توسط منطقه 351

3,3009292100سازمان خدمات موتوری1/100/6344 شهرداری7 خاکبرداری و خاکریزی در سطح منطقه 352

45094/5/2794/12/2910040سازمان زیباسازی109/15/7/24/1 شهرداری7رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه 353

3009292100منطقه شهرداری7نصب سه فقره المان حجمی در بلوار  ساحلی در منطقه 354

6919191100منطقه  شهرداری7تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 355

8749191100منطقه شهرداری7 ایستگاه مکانیزه اتوبوس در منطقه 4احداث 356

1,50091/2/2191100سازمان پارکها و فضای سبز1700/78010 شهرداری7احداث پارکهای محله ای در سطح منطقه 357

70092/07/3092/09/30100منطقه7/14/11788 شهرداری7زیر سازی معابر در سطح منطقه 358

2499292100منطقه شهرداری7ساخت و نصب کمد اداری ساختمان دفتر فنی در منطقه 359

7009191100منطقه7/14/7179تعویض جداول فرسوده360

70091/9/2791/11/27100منطقه7/14/14529(  7خرید و نصب فاز چهارم تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه)361

70091/11/292/1/2100منطقه7/14/16491شهرداری7ساخت و نصب  ایستگاه های معمولی اتوبوس توسط منطقه362

69592/5/792100منطقه7/14/7560لوله گذاری و اجرای سیستم فاضالب و دفع آبهای سطحی363

34192/07/2192/09/21100منطقه7/14/11372 شهرداری7اجرای آسفالت معابر کم عرض در منطقه 364
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

70090/11/2991/2/29100منطقه77/14/19595در سطح منطقه  (بصورت دستی)اجرای آسفالت معابر کم عرض 365

40087/7/190100منطقه19/13721روکش آسفالت در سطح منطقه366

68289/11/1990/6/19100منطقه7/14/17577شهرداری7ترمیم و تعویض جداول فرسوده واقع در سطح منطقه367

3009191100سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری7پیاده روسازی و ترمیم پیاده روهای فرسوده در منطقه 368

4,00090/6/1990/10/16100منطقه71900/1854بهسازی و روکش آسفالت خیابان ها و معابر منطقه 369

10,00092/6/293/12/2910030سازمان عمران شهری101/13/17/7/14 شهرداری7بهسازی وروکش آسفالت معابر فرسوده در سطح منطقه 370

1,91591/2/2191100سازمان عمران شهری1700/7798 شهرداری7بهسازی آسفالت فرسوده معابر در منطقه 371

2,5819191100سازمان عمران شهری2507/101 شهرداری7زیرسازی و آسفالت معابر خاکی در منطقه 372

3,06291/2/2192100سازمان عمران شهری1/100/6828 شهرداری7 آسفالت معابر زیرسازی شده در منطقه 373

3,06291/2/2191100سازمان عمران شهری1700/7798 شهرداری7اجرای عملیات آسفالت معابر زیرسازی شده در منطقه 374

375
 7 تکمیل، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر فرعی و اصلی منطقه 

شهرداری
1,7009292100سازمان عمران شهری1/100/6828

2,71092/1/693/12/2910041سازمان عمران شهری101/13/17/7/14 شهرداری7ترمیم سطوح آسفالتی ونوارهای حفاری در منطقه 376

58092/8/892100منطقه7/14/12427 شهرداری7نرده گذاری زیر پل عابر پیاده در منطقه 377

50092/9/2792100منطقه7/14/14812 شهرداری7نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه 378

6459292100منطقهخرید تجهیزات ترافیکی در منطقه هفت شهرداری379

50094/5/2794/12/2910044سازمان زیباسازی109/15/7/24/1 شهرداری7در منطقه  (نقاشی دیواری  )بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده 380

70093/1/3093/3/28100100منطقه7/14/895 شهرداری7خرید رنگ سرد و اجرای خط کشی محوری توسط منطقه 381
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

69692/12/1892100منطقه7/14/18717 شهرداری7خاکبرداری وخاکریزی خاک نباتی در منطقه 382

3249292100منطقهخریدشش عدد پایه برج روشنایی در شهرداری منطقه هفت383

69092/11/2992100منطقه7/14/17747 شهرداری7 عدد فنداسیون پایه های روشنایی در منطقه 70اجرای 384

385
فلزی - فایبرگالس )اجرای فضای سبز عمودی با زیر ساخت های استاندارد 

جهت نصب در مسیر های اصلی در منطقه هفت شهرداری (
7009292100منطقه

386
پارتیشن بندی کارشناسان معاونت اجتماعی و فرهنگی در منطقه هفت 

شهرداری
1349292100منطقه

7009292100منطقه شهرداری7نصب کانتر در ساختمان اداری توسط منطقه 387

3009292100منطقه شهرداری7تهیه و اجرای پارکت و قرنیز در ساختمان اداری توسط منطقه 388

1,09292/12/1192100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/8855اجرای یک نسخه فرش گل هزار متری389

2,00092/7/1492100100سازمان پسماند71/100/7770الیروبی مسیرها خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب در منطقه 390

69992/07/0292/09/02100منطقه7/14/10316 شهرداری7رنگ آمیزی پایه های روشنایی و مبلمان پارکی در منطقه 391

392
اجرای عملیات اصالح هندسی، نصب ایستگاه، احداث پهلوگاه در شهرداری )

( اهواز7منطقه 
70091/8/991/10/9100منطقه7/14/12157

4,00092/2/3192100سازمان عمران شهری1/100/6353(کوی پلیس) شهرداری7احداث پل عابر پیاده در سطح منطقه 393

68492/4/492100سازمان عمران شهری1/100/6821 شهرداری7احداث ایستگاه های معمولی اتوبوس توسط منطقه 394

2,18092/4/493/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/14/7/46/2 شهرداری7احداث ایستگاههای مکانیزه اتوبوس در منطقه 395

8009292100منطقه شهرداری7احداث دو عدد ایستگاه اتوبوس مکانیزه در منطقه 396

397
خرید آسفالت جهت لکه گیری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 

(7تعویض جداول فرسوده و پراکنده در شهرداری م )شهرداری7
69593/5/2293/7/2610035منطقه7/14/7151

70093/1/3093/3/2810077منطقه14/7/896 شهرداری7خرید رنگ واجرای خط کشی محوری در منطقه 398
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

70093/6/993/8/7100100منطقه7/27/7628شهرداری7هرس درختان معابرفرعی ودرب منازل در منطقه 399

400
 7احداث جوی جدول پایین فالورباکس ها و تکمیل پیاده رو در منطقه 

شهرداری
7009393100منطقه

16493/05/1893/12/29100سازمان زیباسازی109/15/23/9/16 شهرداری7 عدد بیلبورد علی ابن مهزیار در منطقه 3هزینه ساخت ونصب 401

7,00892/6/1793/12/2910085سازمان پارکها و فضای سبز14/7/28 /1 شهرداری7عملیات خرید ، نصب و راه اندازی راپل هوایی در منطقه 402

50093/10/2493/12/29100منطقه شهرداری7اجرای تجهیزات ترافیکی در منطقه 403

62593/8/1993/12/29100منطقه7/14/10979 شهرداری7خرید رنگ واجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه 404

1,5009393100منطقه شهرداری7خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه 405

6909393100منطقه شهرداری7اجرای خط کشی محوری در منطقه 406

30093/12/2393/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز1/7/28/1 شهرداری7اجرای طرحهای حجمی فضای سبز در منطقه 407

9009393100منطقه شهرداری7خرید و تعویض خطوط آب خام  در منطقه 408

1,80093/12/1793/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز14/7/28/1 شهرداری7در منطقه  (کاشت گلهای گلدانی  )توسعه فضای سبز 409

7009494100منطقه شهرداری7الیروبی فاضالب در سطح منطقه 410

3,5009494100منطقه( ماهه دوم 6 ) شهرداری 7 در منطقه 137ماشین آالت جهت سامانه 411

1,11094/1/1594/12/29100منطقه7/14/12282 شهرداری7همسان سازی درب منهولها در منطقه 412

2,11693/5/1894/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/17/7/6/2 شهرداری7عملیات برچیدن و جدولگذاری در منطقه 413

3309494100منطقه7/14/11374 شهرداری7 آسفالت دستی معابر کم عرض در منطقه 414

2,6799494100منطقه شهرداری7بهسازی ، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی در منطقه 415
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

49593/8/1193/10/11100100منطقه14/7/10725 شهرداری7رنگ آمیزی پل های عابر پیاده در منطقه 416

88094/7/1294/12/29100منطقه7/14/8246 شهرداری7زیرسازی و آسفالت دستی معابر در منطقه 417

1,99694/3/294/12/29100منطقه7/14/2514 شهرداری7ترمیم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری در منطقه 418

419
اصالح هندسی پل هفتم ، دور برگردان میدان والیت و لوله سازی در منطقه 

 شهرداری7
1,49994/5/794/12/29100منطقه7/14/5422

420
تهیه ، حمل و اجرای زبر اساس ، سرباره و شفته آهک بخشی از خیابان 

 شهرداری7مهرگان در منطقه 
1209494100منطقه

3,5861394/10/1594100منطقه7/14/12380 شهرداری7بهسازی ، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی در منطقه 421

1993/1/1693/3/14100منطقه1900/7936خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی جداول422

29993/4/393/6/1100منطقه14/7/4623عملیات پاکسازی ساحل شرقی از نیزار423

424
تهیه  ) شهرداری 7لکه گیری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه 

(آسفالت به عهده کارفرما 
69593/2/2294/12/29100منطقه7/14/2033

69794/1/2394100منطقه7/14/589 شهرداری7هرس درختان در منطقه 425

1,81594/02/1994/12/29100منطقه7/14/1843 شهرداری7رنگ آمیزی جداول در منطقه 426

69793/12/1694/12/29100منطقه7/16/16256 شهرداری7آسفالت معابر کم عرض بصورت دستی در منطقه 427

70094/1/2994100منطقه7/14/900 شهرداری7اجرای بتن ریزی زمین  بازی کودکان  در منطقه 428

69894/01/1594100منطقه7/14/143 شهرداری7اجرای همسطح سازی دریچه های فاضالب در منطقه 429

430
بهسازی فضای سبز حد فاصل دسترسی عمادی پور تا خیابان عالمه در 

 شهرداری7منطقه 
5459393100منطقه

2,40094/11/394/12/2910075سازمان میادین104/14/7/42احداث بازارمحله ای فروشگاه عرضه سبد خانوار431

30094/12/1495100منطقه7/14/15714 شهرداری7نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه 432
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

7009293100منطقهتخریب و جدول گذاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه هفت شهرداری433

1,20191/7/894/12/2910031سازمان پارکها و فضای سبز112/14/7/11عملیات اجرای  شبکه آب خام  فضای سبز در منطقه  هفت434

70093/11/2593/12/29100100منطقه7/14/15235 شهرداری7کاشت گیاهان پوششی جهت کاشت در منطقه 435

70094/7/1894/12/29100منطقه2328 شهرداری7عملیات ترمیم خطوط فرسوده و تکمیل آب خام در منطقه 436

2009595100منطقهنصب تجهیزات437

10795/6/2095100منطقه7755 شهرداری7فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر توسط منطقه 438

81795/5/395100منطقه5576خرید تجهیزات ترافیکی439

54595/6/2895100منطقه1457 شهرداری7خرید رنگ محوری توسط منطقه 440

1,1139595100منطقه شهرداری7خرید وسایل روشنایی پارکهای منطقه 441

2909595100منطقهاستندهای اقوام مختلف )خرید المانهای هفت سین نوروزی ن442

443
طرح  ) شهرداری 7رنگ آمیزی و دیوار نویسی مدارس در سطح منطقه 

( 95استقبال از مهر 
50095/6/2895100منطقه109/15/16/7/49

1,2999595100منطقهسرویس و تعمیرات ایستگاه های پمپاژ اب خام و پمپهای شناور ابنماها444

45094/4/2494/12/29100منطقه1178 شهرداری7 دستگاه ایستگاه اتوبوس معمولی در منطقه 10خرید 445

3,50091/10/3093/12/29100سازمان عمران شهری101/13/17/7/14 شهرداری7جدول گذاری در سطح منطقه 446

2,9269494100منطقه7/14/12759 شهرداری7دفع آبهای سطحی از میدان والیت تا لوله سازی در منطقه 447

1,4689494100منطقه7/14/12760 شهرداری7لوله گذاری دفع آبهای سطحی در منطقه 448
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1931394/09/3094/12/29100سازمان زیباسازی109/15/7/24/1 شهرداری7 متری در سطح منطقه 50نورپردازی پایه پرچم های 449

1,07994/11/1494/12/29100منطقه7/14/14380 شهرداری7خرید و اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه 450

451
خرید ، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری و وسایل بازی ، پارکی 

 شهرداری7و تندرستی در منطقه 
6,50093/6/2393/12/29100سازمان زیباسازی109/15/7/20

452
 7تکمیل قرارداد احداث زمین چمن مصنوعی زمین های ورزشی در منطقه 

شهرداری اهواز
1,05494/2/1995100منطقه7/14/130

1,7009595100منطقه7ریسه بندی جهت مراسمات و مناسبات در سطح منطقه 453

5459595100منطقه7در سطح منطقه  (نقاشی دیواری)بهسازی بافت فرسوده 454

2339696100منطقه شهرداری7تعمیرات شکستگی خطوط لوله آب خام فضای سبز در منطقه 455

4509696100منطقه شهرداری7خرید لوله و اتصاالت جهت آب خام فضای سبز در منطقه 456

1209696100منطقه شهرداری7اجرای سرعتگاه آسفالتی توسط منطقه 457

2319696100منطقه شهرداری7تعمیر پمپ های ثابت آب های سطحی در منطقه 458

459
خرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عملیات ضروری لکه گیری 

7منطقه 
3,00096/3/28100سازمان عمران شهری101/17/14/7/2

3,0009496/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/7/2 شهرداری7خرید آسفالت از برای عملیات ضروری لکه گیری در منطقه 460

1,50094/8/2394/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/7/11 شهرداری7خرید بذر و گلهای گلدانی در منطقه 461

3,07091/10/2094/12/2910063سازمان عمران شهری101/17/14/7/54 شهرداری7عملیات برچیدن و جدولگذاری در منطقه 462

463
خرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عملیات ضروری لکه گیری 

7منطقه 
5,0009595100منطقه101/17/14/7/54

3009595100منطقه71200/45755رنگ امیزی ایستگاههای اتوبوس توسط منطقه 464
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

40095/09/2495100منطقه8629 شهرداری7خرید و اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه 465

2,0001395/09/2095/12/29100سازمان بهسازی و نوسازی115/17/14/13/7/55 شهرداری7رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه 466

54595/6/2895100منطقه7109/15/16/7/49رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده  در سطح منطقه 467

20095/12/2395100منطقه7/16/9014 شهرداری7نصب تجهیزات ترافیکی توسط منطقه 468

589696100منطقه شهرداری7خرید وسایل روشنایی و لوازم برقی در سطح منطقه 469

91096/1/1796100منطقه7/14/129  شهرداری7همسان سازی درب منهولها در منطقه 470

84096/1/1696100منطقه7/14/299 شهرداری7 رنگ آمیزی جداول توسط منطقه 471

1,02496/1/2896100منطقه7/14/829 شهرداری7لکه گیری و ترمیم سطوح آسفالتی در منطقه 472

2,97695/11/596/1/5100منطقه7/14/14193 شهرداری7خرید نهال در منطقه 473

7295/12/0295100منطقه15512 شهرداری7نقشه برداری دیوارهای حائل در سطح منطقه 474

1209797100منطقه1200/64175 شهرداری7احداث سرعتگاه آسفالتی در بلوار بسیج در سطح منطقه 475

6,27593/3/2793/12/2910023سازمان پارکها و فضای سبز14/7/28/1 شهرداری7خرید گل و گیاه ،بذر ،نهال،سم،وکود جهت منطقه 476

6,5009393/12/29100سازمان زیباسازی15/7/20 شهرداری7طراحی و اجرای نقاشی دیواری در منطقه 477

70093/12/2494/12/29100منطقه7/14/16890 شهرداری7کاشت درختچه های گلدار در منطقه 478

3,55094/12/2294100منطقه1900/11271 شهرداری7ترمیم سطوح آسفالتی و لکه گیری معابر در منطقه 479

2,80495/11/596/2/5100منطقه7/14/14192 شهرداری7ساخت و نصب دال بتنی بر روی جوی های روباز در منطقه 480
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

61296/8/1796/11/17100منطقه7/14/10025 شهرداری7رنگ آمیزی و دیوار نویسی مدارس در سطح منطقه 481

1,30596/6/2896/8/28100منطقه7/14/6476 شهرداری7بازسازی ساختمانهای نواحی منطقه 482

96100 1,20096/1/19منطقه7/14/359 شهرداری7 خرید و کاشت چمن در منطقه 483

43697/2/397/4/3100منطقه77/14/1170نصب تجهیزات ترافیکی در شهرداری منطقه 484

485
خرید،نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری،پارکی ،بازی و 

(طبق لیست پیوستی) شهرداری 7تندرستی در پارکهای منطقه 
5,00096/12/5100سازمان زیباسازی109/15/7/35

486
 7تکمیل سنگ کاری حاشیه رودخانه کارون مجاور پارک ملت در منطقه 

شهرداری
49196/12/19100منطقه1900/14792

42097/3/12100سازمان عمران شهری101/17/7/6 شهرداری7تکمیل صورتجلسه برچیدن و جدولگذاری در منطقه 487

36297/5/2097/7/20100منطقه7/14/6121 شهرداری7خرید رنگ سرد و اجرای خط کشی محوری توسط منطقه 488

489
 7دوربین مدار بسته و انتقال تصاویر از پارک ساحلی و طبیعت به منطقه 

شهرداری
25097/5/697/6/6100منطقه7/14/5506

50097/6/3197/8/31100منطقه7/14/8104 شهرداری7خرید رنگ سرد و اجرای خط کشی عابر پیاده  در منطقه 490

491
خرید لوله پلی اتیلن و جوشکاری موردی جهت سیستم آبیاری فضای سبز 

در منطقه هفت شهرداری
8009797100منطقه1200/66386

9009797100منطقه1200/64596 شهرداری7خرید جزئی وسایل برقی و روشنایی در منطقه 492

54397/7/497/9/4100منطقه7/14/8230 شهرداری7رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده در منطقه 493

1,71997/7/1497/10/14100منطقه77/14/8760پیاده روسازی و ترمیم پیاده روها در سطح شهرداری منطقه 494

93597/7/2897/9/28100منطقه7/14/9428 شهرداری7رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه 495
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مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

119100منطقه شهرداری7خرید لوازم برقی جهت روشنایی پارکهای ساحلی در منطقه 496

2,69097/8/1997/11/19100منطقه7/14/10253 شهرداری7لوله گذاری اجرای منهول پمپ خیابان آلبوغبیش در منطقه 497

498
پیاده روسازی و کفپوش گذاری مسیر فنی و حرفه ای به سمت تامین 

 شهرداری7اجتماعی در منطقه 
237100منطقه

499
خرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عملیات ضروری لکه گیری 

7منطقه 
3,50097/3/2298100سازمان عمران شهری101/17/14/17/7/6/2

1,09998/1/598/3/5100منطقه7/8/1 شهرداری7خرید گل های فصلی زمستانه جهت کاشت در منطقه 500

501
انجام عملیات الیروبی و صفحه کشی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب 

 شهرداری7 در منطقه 2و 1شهری نواحی 
71998/2/298/4/2100منطقه1900/17139

769597100سازمان خدمات موتوری108/14/7/55 شهرداری7تانکر آب فضای سبز در منطقه 502

1,76098/2/798/4/7100معاونت حمل و نقل و ترافیک7/8/1123 شهرداری7خرید و اجرای رنگ آمیزی جداول در منطقه 503

1,6839697100سازمان عمران شهری101/17/14/17/7/6/2 شهرداری7اصالح هندسی راستگرد بلوار نواب در منطقه 504

سازمان نوسازی و بهسازی60097/12/1798/2/17100منطقه7/14/14985 شهرداری7 حصیرآباد در منطقه 4نرده گذاری روی دیوار حائل خیابان 505

2739697100سازمان عمران شهری101/17/14/17/7/6/2 شهرداری7اصالح هندسی شهید محالتی در منطقه 506

2,3849697100سازمان عمران شهری101/17/14/17/7/6/2 شهرداری7سلطامنش در منطقه - اصالح هندسی بلوار نبوت507

508
ساخت پل عابر پیاده و نصب ضلع شمالی میدان خلیج فارس توسط منطقه 

 شهرداری7
1,5751395/02/11961001200/38886منطقه7/14/1444

1,96897/6/3197/9/31100منطقه77/14/8105همسطح سازی دریچه های فاضالب در سطح شهرداری منطقه 509

510
حاجی -سه ست هفت قلم-فایبر گالس)خرید و نصب سفره هفت سین 

(1/40فیروز به ارتفاع 
90098/7/2498/8/24100منطقه2100/6780

صفحه 228 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

511
 خرداد کوی منبع آب در 15زیرسازی آسفالت دستی پشت مدرسه 

7شهرداری منطقه 
1,49098/7/2998/9/29100منطقه7/8/9265

1,04098/7/1098/9/10100منطقه77/8/8405 سپیدار در شهرداری منطقه 26پیاده روسازی در پارک محله ای خیابان 512

513
ترمیم پیاده روهای آیلندهای میانی بلوار ایمان کوی سپیدار در شهرداری 

7منطقه 
3,44098/7/1498/12/14100منطقه7/8/8641

514
رنگ آمیزی پل های عابر پیاده در بلوار پاسداران،بلوار نواب توسط 

7شهرداری منطقه 
1,05098/10/2399/1/23100منطقه7/8/13170

515
 سپیدار و پارک خیابان 28خرید مجموعه بازی پلی اتیلن جه پارک خیابان 

7دی سلطانمنش در شهرداری منطقه 
1,26198/11/2698/12/11100منطقه7/8/14778

44598/12/2299/2/22100منطقه77/14/16243خرید رنگ و اجرای خط کشی عابر پیاده در شهرداری منطقه 516

517
خرید رنگ نصب تجهیزات ترافیکی مسیر خروجی پل والیت در محدوده 

منطقه هفت شهرداری
12097/8/1097/10/25100معاونتاستعالمی

518
تعمیر ایستگاه اتوبوس معمولی در بلوارهای سلطان منش و پاسداران توسط 

 شهرداری7منطقه 
1,19898/2/298/4/2100معاونت خدمات شهری7/8/915

3,11198/12/1499/2/14100منطقه7/14/15897 شهرداری7خرید و اجرای رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه 519

1,226,493 جمع  کل

صفحه 22۹ از 2۹۴



نطقه  دا  8شهرداري منطقه 8ش
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده

صفحه 230 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

3,238 پادادشهر1پروژه های مربوط به فاز 

1
اجرای ميدان فردوس، انتهای خيابان اصلي فاز يك پاداد مجاور بهشت 

 شهرداری8آباد واقع در حوزه خدماتي منطقه 
69590/8/2590/10/4100100منطقه18/17741

2
،واقع در  (1فاز)تهيه و حمل لوله آزبست سيماني جهت دفع آبهای سطحي

 شهرداری8حوزه خدماتي منطقه
7009090100100منطقه

3
 پادادشهر در منطقه 1 معصوم فاز 14کفپوش گذاری پياده رو جنب مسجد 

 شهرداری8
1209494100100منطقه

4
 8مطالعه و طراحي پارک محله ای خيابان يك سعادت در منطقه 

شهرداری
42596/5/496/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/9

5
زيرسازی تا حد اليه اساس خيابانهای خاکي انتهای فاز يك پادادشهر در 

 شهرداری8منطقه 
1,29896/8/0196/11/0110075منطقه18/96/15280

5,420 پادادشهر2پروژه های مربوط به فاز 

6
تكميل زمين های ورزشي فاز دو پادادشهر، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

 شهرداری8
6129090100100منطقه

7
تكميل زمين های ورزشي فاز دو پادادشهر، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

 شهرداری8
1,02088/9/1990100100منطقه19/18536

8
،واقع  (2فاز)تهيه و حمل لوله آزبست سيماني جهت دفع آبهای سطحي

 شهرداری8در حوزه خدماتي منطقه
7009090100100منطقه

894/12/29100100//15487منطقه8/4/13782 شهرداری8احداث پل عابر پياده فاز دو پاداد در منطقه 9

10
زيرسازی دور برگردان ضلع غربي پل مدافعين حرم و ترميم نوار حفاری 

کنار پل مذکور،زيرسازی تا حد اليه اساس دور برگردان انتهای بلوار 

 شهرداری8 پادادشهر در منطقه 2سعادت واقع در فاز 

1,62296/12/1397/12/2910050سازمان عمران شهری101/17/14/13/8/20/1

1,12194/1/2494/12/2910090منطقه18/110046 شهرداری8 پادادشهر در منطقه 2بهسازی پارک مينا در فاز 11

12
مطالعات و طراحي مراحل اول و دوم فضای سبز جهاد در فاز دو پادادشهر 

 شهرداری8در منطقه 
19198/12/26100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/12/15/9/4/1

9,204(کوی مدرس  )پروژه های مربوط به خروسيه 

13
احداث زمين ورزشي در کوی مدرس، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری8
70090/10/690/12/21100100منطقه18/21253

700909010090منطقه8خريد وسايل بازی و پارکي پارک مدرس منطقه 14

15
خريد ، نصب و ايمن سازی مبلمان و تجهيزات شهری ، پارکي ، بازی ، 

 شهرداری8تندرستي پارکهای کوی مدرس در منطقه 
1,19694/6/1194/12/2910041سازمان زیباسازی109/15/8/33/2

60094/11/1294/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/9/20/1 شهرداری8مطالعات و طراحي پارک گوهر در منطقه 16

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

صفحه 231 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

17
 8پياده روی بلوار آيت اله بهبهاني و ورودی کوی مدرس در منطقه 

شهرداری
2,4131393/12/1893100100منطقه18/108183

35490/12/2191/1/17100100منطقه18/28447 شهرداری8بهسازی پياده رو های پارک شهدا، واقع در حوزه منطقه 18

19
احداث حصار زمين ورزشي و زمين بازی کودکان کوی مدرس، واقع در 

 شهرداری8حوزه خدماتي منطقه 
53591/3/291/4/2100100منطقه18/34227

20
 8ترميم نوارهای حفاری تعدادی از خيابانهای کوی مدرس در منطقه 

شهرداری
1,79793/11/2694/12/2910080منطقه18/108190

90998/12/2799/1/27100100منطقه18/98/24267 شهرداری8نقشه برداری خيابانهای خاکي کوی مهديس در سطح منطقه 21

34,805پروژه های مربوط به کوی نبوت

22
خاکريزی نباتي، جدولگذاری و بتن ريزی اطراف ساختمان ستاد بحران 

 شهرداری8واقع در کوی نبوت در حوزه خدماتي منطقه 
67592/3/792/4/7100100منطقه18/6277

23
اجرای عمليات فنس کشي و روشنايي زمين ورزشي کوی نبوت در منطقه 

 شهرداری8
69092/5/2192100100منطقه18/68827

1,4009292100100منطقه شهرداری8تكميل و بازسازی سرای محله کوی نبوت در منطقه 24

25
 16خيابان  )احداث جاده دسترسي به منازل انتهای بلوار دعبل خزاعي 

 شهرداری8در حوزه خدماتي منطقه  ( رسالت11 و 9متری بين خيابان 
35090/8/2990/10/30100100منطقه18/18058

3,36792/7/896/12/29100100سازمان  نوسازی و بهسازی115/17/8/32/1 شهرداری8احداث پياده رو بلوار دعبل خزائي در منطقه 26

2,5009193/12/29100100سازمان میادین104/14/8/41 شهرداری8تكميل بازارچه محلي دعبل خزائي در منطقه 27

7009292100100منطقه شهرداری8خريد و نصب وسايل ورزشي در پارکهای سطح  منطقه28

29
 8خريد و نصب مبلمان شهری در پارک های سوسن و ارمغان در  منطقه

شهرداری
7009292100100منطقه

4,070909010090منطقه19/19846احداث پارک مريم30

6819090100100منطقه شهرداری8تجهيز پارک مريم در محدوده منطقه 31

5,23691/5/2594/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/8/28/1 شهرداری8عمليات تكميل پارک سوسن در منطقه 32

4,19991/1/2094/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/8/28/1 شهرداری8در منطقه  (فازاول)عمليات احداث پارک ارمغان 33

34
خريد وسايل برقي پروژه تكميل ساختمان چند منظوره ورزشي و 

 شهرداری8تفريحي کوی نبوت، واقع در حوزه خدماتي منطقه 
7009191100100منطقه

صفحه 232 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

35
تكميل سالن چند منظوره فرهنگي ورزشي وستاد بحران کوی نبوت در 

 شهرداری8منطقه 
2,88391/7/393/12/2910076سازمان عمران شهری101/13/17/8/15

36
پياده روسازی ابتدای دعبل خزاعي روبروی شرکت راکتور ساز در منطقه 

 شهرداری8
1,27294/12/2954040منطقه19/94/22749

3,28794/10/2294/12/29100100منطقه18/94/19295 شهرداری8زيرسازی و آسفالت معابر کم عرض نبوت در منطقه 37

2,09596/12/1597/12/15100100منطقه1900/14768 شهرداری8اصالح هندسي بلوار دعبل در منطقه 38

15,462 دستگاه300پروژه های مربوط به 

32089/6/389/7/2100100منطقه819/9717 دستگاه واقع در منطقه 300مرمت پارک 39

40
زير سازی تاحداليه اساس معابر کوی سيصد دستگاه ومعابر فرعي در 

شهرداری8منطقه 
6,43992/4/3196/12/2910090سازمان عمران شهری101/17/14/8/47/1

40

زيرسازی تا حد اليه اساس و جدول گذاری خيابانهای ارتباطي پشت 

 300خيابانهای ظفر و ورودی تعاوني مسكن معلولين بهزيستي کوی 

 شهرداری8دستگاه در منطقه 

2,67396/12/697/3/6100100معاونت1900/14657

41
 دستگاه و معابر فرعي در 300زيرسازی تاحد اليه اساس و معابر کوی 

 شهرداری8منطقه 
6,0309297100100سازمان عمران شهری101/17/14/13/8/20/1

1,386 دستگاه254پروژه های مربوط به 

6869090100100منطقه شهرداری8 دستگاه در محدوده منطقه 254تجهيز پارک 42

43
 دستگاه صنايع فوالد،واقع در حوزه خدماتي 254احداث زمين ورزشي در 

شهرداری8منطقه 
70090/10/590/12/2110095منطقه18/21254

1,407پروژه های مربوط به کوی فوالدشهر

44
قع در حوزه 1احداث دو باب سرويس بهداشتي پارکهای مريم و رشد، و

 شهرداری8خدماتي منطقه 
66091/1/2991/2/29100100منطقه18/30890

74790/4/2890/4/29100100منطقه1900/1486عمليات تهيه و نصب چمن مصنوعي مجتمع ورزشي کوی فوالدشهر45

11,988پروژه های مربوط به پارکها

7009292100100منطقه شهرداری8  روشنايي  پارکهای سطح منطقه 46

7009292100100منطقه شهرداری8خريد و نصب وسايل بازی و پارکي  در  منطقه47

صفحه 233 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

7009292100100منطقه شهرداری8خريد و نصب وسايل بازی کودکان در پارکهای سطح   منطقه48

49
 8در محوطه های بازی در پارکهای سطح منطقه  (فوم)نصب کفپوش 

شهرداری
7009292100100منطقه

5,49293/6/2393/12/29100100سازمان زیباسازی15/8/21 شهرداری8خريد و نصب کف پوش گرانولي جهت پارک های منطقه 50

5009494100100منطقه شهرداری8خريد لوازم روشنايي جهت پارکهای منطقه 51

3009494100100منطقه شهرداری8انجام امور برقكاری جهت پارکهای سطح منطقه 52

53
 8خريد وسايل برقي به منظور تامين روشنايي پارکهای سطح منطقه 

شهرداری
500949410090منطقه

تحویل شده2,39692/2/319210080سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6348 شهرداری8 در  منطقه 3احداث پارک ارکيده 54

2,630پروژه های مربوط به کوی طالب

2,07387/4/587/12/5100100منطقه19/7213 شهرداری8احداث ايستگاه آتش نشاني کوی طالب واقع در منطقه 55

44294/11/1294/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/9/20/1مطالعات و طراحي  پارک کوی طالب56

11595/4/89510090منطقه18/95/7062اصالح هندسي و احداث دوربرگردان در بلوار صدف کوی طالب57

1,454پروژه های مربوط به اهواز به ماهشهر

58
احداث دو باب سرويس بهداشتي و نمازخانه جاده ورودی اهواز از سمت 

ماهشهر
1,18490/5/2090/7/2010090منطقه1900/4547

15089/6/289/7/1100100منطقه19/9715مرمت پياده رو و آيلند جاده ماهشهر59

1209595100100منطقهکفپوش گذاری پياده رو جاده ماهشهر جنب ديوار پليس راه60

1,142پروژه های مربوط به پارک ستايش

44893/5/2693/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/22 شهرداری8مطالعات و طراحي پارک ستايش در منطقه 61

62
 8اجرای عمليات خاکريزی نباتي پارک ستايش در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
69493/1/1793/2/1710090منطقه18/84495

47,330پروژه های مربوط به محالت کوی صادقيه و رسالت
صفحه 23۴ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

63
زير سازی تا حد اليه اساس و جدولگذاری خيابانهای خاکي کوی رسالت و 

 شهرداری8صادقيه در منطقه 
2,75994/2/3193/12/2910090سازمان عمران شهری17/8/15

3,00693/10/3094/12/2910090سازمان عمران شهری101/17/14/13/8/20/1 شهرداری8زير سازی تا حد اليه اساس کوی رسالت تا صادقيه در منطقه 64

678909010090منطقه شهرداری8تجهيز پارک های رشد،رسالت و بنفشه در محدوده منطقه 65

66
اجرای عمليات فنس کشي و روشنايي زمين ورزشي کوی صادقيه در 

 شهرداری8منطقه 
690929210090منطقه

67
تكميل ايستگاه آتش نشاني کوی صادقيه، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

(%25با احتساب ) شهرداری8
1,68290/6/1790/9/17100100سازمان بهسازی و نوسازی1900/2399

68
 کوی 12تهيه آسفالت جهت ترميم نوارهای حفاری خيابانهای دانش و 

صادقيه درمنطقه هشت شهرداری
3609292100100منطقه

69
 8 کوی صادقيه در منطقه 12ترميم نوارهای حفاری خيابانهای دانش و 

(تهيه آسفالت به عهده کارفرما )شهرداری 
69993/2/893/3/17100100منطقه18/86281

70
کفپوش گذاری و جدولگذاری اطراف ميدان صداقت، واقع در حوزه 

 شهرداری8خدماتي منطقه 
55991/3/191/4/16100100منطقه18/33771

3,80089/2/2090100100منطقه19/3132احداث ميدان صداقت71

72
زيرسازی تا حد اليه اساس و جدولگذاری خيابان حد فاصل پشت کوی 

 شهرداری8رسالت تا ورودی سيصد دستگاه در منطقه 
17,04994/4/2195/12/2910080منطقه1900/10045

73
زيرسازی تا حد اليه اساس و جدولگذاری خيابانهای خاکي کوی رسالت و 

 شهرداری8صادقيه در منطقه 
3,10093/7/39510090معاونت1900/8815

74
زيرسازی تا حد اليه اساس و جدولگذاری خيابان ارتباطي کوی رسالت تا 

 شهرداری8پشت کوی صادقيه در منطقه 
7,66394/4/2094/12/2910090معاونت فنی و عمرانی1900/10027

48ابالغ ماده 2,00094/12/129510040منطقه18/94/23746 شهرداری8اصالح هندسي بلوار صداقت در منطقه 75

1,15096/9/496/12/410050منطقه18/96/17556اصالح هندسي بلوار صداقت شرقي توسط منطقه هشت شهرداری76

63394/11/1294/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20 شهرداری8  مطالعات و طراحي پارک شهربازی صادقيه 77

78
 300تخريب تپه سنگي واقع در مسير احداثي کوی رسالت به کوی 

 شهرداری8دستگاه در منطقه 
1,50298/12/12100100سازمان خدمات موتوري108/17/14/8/37/2

15,973پروژه های مربوط به منازل جانبازان

79
با آسفالت حد فاصل پل  (ره)اجرای عمليات پياده رو سازی خيابان امام 

 شهرداری8هاشمي و راه بند ايثار، واقع در حوزه خدماتي منطقه 
69990/7/2890/9/28100100منطقه18/15221

80
واگذاری مطالعات وطراحي فضای سبز انتهای خيابان امام شرقي در 

8منطقه 
32193/26/893/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/22
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 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

81
در حوزه  (ر ه)جدول گذاری آيلند و پياده روهای انتهای بلوار امام 

 شهرداری8خدماتي منطقه 
6989292100100منطقه

82
تهيه جدول جهت اجرای جدول گذاری آيلند و پياده روهای انتهای بلوار 

 شهرداری8امام در منطقه 
2819292100100منطقه

83
احداث دو باب زمين ورزشي واقع در سيصد دستگاه و انتهای امام شرقي 

 شهرداری8در منطقه 
4,47892/12/1794/12/2910080سازمان نوسازی و بهسازی115/17/8/32/1

84
 اقبال واقع در حوزه 17 و 16پارک محله ای مثلثي خيابان امام بين 

 شهرداری8خدماتي منطقه 
1,3109090100100منطقه

85
واقع در حوزه (ره)پياده رو سازی با آسفالت ضلع غربي خيابان امام 

خدماتي منطقه هشت شهرداری
69690/12/891/2/9100100منطقه18/27080

65093931000منطقه شهرداری8نرده گذاری زير پل عابر پياده بلوار امام شرقي در منطقه 86

1,84092/11/1392100سازمان عمران شهری1/100/8654  شهرداری8احداث پل عابر پياده روبروی ترمينال شرق در منطقه 87

88
روبروی  تقاطع راه بند )8احداث پل عابرپياده بلوار امام شرقي در منطقه 

(ايثار
2,50092/10/3093/12/29100100سازمان عمران شهری101/13/17/8/15

2,50091/5/1896/12/2910090سازمان عمران شهری101/17/14/13/8/20/1 شهرداری8در منطقه  (ره)احداث و تكميل باند دوم خيابان امام خميني 89

1,768پروژه مربوط به بلوار سعادت

20793/5/2693/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز8112/14/9/22واگذاری مطالعات وطراحي پارک مثلثي سعادت در منطقه  90

93588/11/889/5/31100100منطقه88/4/15869احداث پل عابر پياده واقع در مناطق91

1099494100100منطقه شهرداری8تعمير پل عابر پياده بلوار سعادت توسط منطقه 92

93
تكميل و اجرای پل عابر پياده خيابان سعادت فاز دو، واقع در حوزه 

 شهرداری8خدماتي منطقه 
51790/12/2791/2/28100100منطقه18/29033

28,161پروژه های مربوط به پارک ارکيده 

7,43992/8/494/12/29100100سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/17/8/28/1 شهرداری8 در منطقه 2احداث پارک ارکيده 94

72293/5/2693/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز8112/14/9/22 در منطقه 2واگذاری مطالعات وطراحي پارک ارکيده 95

3717پروژه های مربوط به پارک ارکيده 

18793/5/2693/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز8112/14/9/22 در منطقه 3واگذاری مطالعات وطراحي پارک ارکيده  96
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 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

97
 8 در حوزه خدماتي منطقه 3اجرای عمليات خاکريزی نباتي پارک ارکيده 

شهرداری
53092/5/1492100100منطقه18/68359

690پروژه های مربوط به کوی ايثار

98
اجرای عمليات فنس کشي و روشنايي زمين ورزشي کوی ايثار در منطقه 

 شهرداری8
69092/5/2092100100منطقه18/68761

1,494پروژه های مربوط به جواد االئمه

99
 ميليمتری جهت دفع آبهای سطحي بلوار جواد 400اجرای خريد لوله بتني 

 شهرداری8االئمه در منطقه 
52893931000منطقه

100
 8احداث پياده رو و دوربرگردان زيرپل روگذر جواد االئمه در منطقه 

شهرداری
6461395/08/1596/12/29100100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/8/32/1

101
اصالح هندسي معبر اطراف تقاطع غير همسطح جواد االئمه واقع در بلوار 

 شهرداری8هاشمي توسط منطقه 
80959510090منطقه

102
تهيه مصالح مربوط به آماده سازی معبر اطراف تقاطع غير همسطح جواد 

 شهرداری8االئمه توسط منطقه 
120959510090منطقه

120959510095منطقه عدد ميله پرچم بمنظور نصب بر پل جواد االئمه22نصب 103

20,700پروژه های مربوط به خليج فارس

104
نرده گذاری زير روگذر عابر پياده روبروی ترمينال خليج فارس توسط 

 شهرداری8منطقه 
70091/10/2894/12/29100100منطقه18/52422

20,0009191100سازمان پایانه هاخريد ملك و احداث پايانه خليج فارس105

1,576پروژه های مربوط به آل طاهر

1,5769394/12/291000سازمان عمران شهری101/17/14/13/8/20/1 شهرداری8زيرسازی و آسفالت در محدوده شهرک طاهر در منطقه 106

27,872پروژه های مربوط به کوی مهديس

107
 متری 32تكميل قرارداد تعريض ، زيرسازی و جدول گذاری خيابان 

انتهای کوی مهديس
2,66094/12/1895100100منطقه18/94/24209

108
زيرسازی و جدولگذاری مسيرهای اصلي کوی مهديس حد فاصل انتهای 

 شهرداری8بلوار هجرت تا ورودی مهديس در منطقه 
11,84795/12/169510075معاونت1900/12844

109
زيرسازی تا حد اليه اساس خيابانهای خاکي منازل تعاوني مسكن نورد و 

 شهرداری8در کوی مهديس واقع در منطقه  ( متری20ضلع شمالي )لوله
9,96496/12/897/5/8100100معاونت1900/14695

3,40195/12/169510050معاونت18/94/24209 متری انتهای کوی مهديس32تعريض ، زيرسازی و جدول گذاری خيابان 110
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99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

2,310پروژه های مربوط به کوی پليس

120949410090منطقه1200/44894 شهرداری8اصالح هندسي کوی پليس در منطقه 111

112
بهسازی پارکهای اطلسي و الله کوی باهنر و پارک رزاقي کوی پليس واقع 

 شهرداری8در منطقه 
2,19097/10/898/2/8100100منطقه18/97/19155

1,860پروژه های شهدای گمنام

1,86097/8/2698100100سازمان آرامستانها106/15/8/35 شهرداری8احداث المان يادمان شهدای گمنام پارک سوسن در منطقه 113

65,929پروژه های مشترک

114
اجرای لوله گذاری با لوله آزبست سيماني کوی امام،کوی طاهر،ترمينال 

شرق،خيابان مطهر و بلوار سردار هاشمي جهت دفع آبهای سطحي،واقع 
68090/12/2791/2/28100100منطقه18/29035

115
اجرای لوله گذاری با لوله آزبست سيماني بلوار معلم خيابان سوم ايثار تا 

خيابان بهاران و کوی باهنر،بلوار معلم از روبروی خيابان سوم ايثار تا فلكه 
64590/8/2990/10/29100100منطقه18/18104

116
اجرای لوله گذاری با لوله آزبست سيماني خيابان سهيل،بلوار آرش و بلوار 

فني و حرفه ای در دو نقطه کوی پليس و روبروی سازمان آبفا جهت دفع 
70090/12/391/2/4100100منطقه18/26236

117
اجرای لوله گذاری با لوله آزبست سيماني بلوار جواداالئمه، باندکندرو از 

سمت منازل شهروند تا کانال و بلوار فني و حرفه اياز روبروی بيمه و پارک 
28890/10/1590/11/1100100منطقه18/21255

118
ترميم نوارهای حفاری بلوار هاتف، جواداالئمه، بلوار معلم و خيابان پهلوان 

 شهرداری8،واقع در حوزه خدماتي منطقه 
68090/11/1291/1/12100100منطقه18/24636

119
، (شرقي و غربي)ترميم جداول فرسوده بلوارهای سردار هاشمي، سپاه 

 شهرداری8بهبهاني و دماوند، واقع در حوزه خدماتي منطقه .. آيت ا
64290/11/1291/1/12100100منطقه18/24640

120
پياده رو سازی محوطه روبروی پايانه خليج فارس و جدولگذاری باند 

 شهرداری8بهبهاني، واقع در حوزه خدماتي منطقه .. کندرو اتوبان آيت ا
67391/3/3191/4/31100100منطقه18/36489

121
ترميم نوارهای حفاری بلوار آرش، فني و حرفه ای،  خيابان  سهيل و معابر 

 شهرداری8کوی پليس ،واقع در حوزه خدماتي منطقه 
70091/2/591/3/5100100منطقه18/31609

122
 پادادشهر، واقع در حوزه 2تكميل زمين های ورزشي فوالد شهر و فاز 

 شهرداری8خدماتي منطقه 
2,01291/7/2291/10/22100100منطقه1900/5047

123
خريد پايه های روشنايي پارکهای بلوار صداقت، سوسن، ميدان فردوس و 

پارک فردوس، وحدت و کوکب، مينا، ميخك، الدن، الله، رازقي و نيلوفر 
1,000919110090منطقه

4,00090/6/1590/9/15100100منطقه1900/1846آسفالت باند غربي بلوار سپهر124

125
 8احداث دوربرگردان ضلع جنوبي ميدان چهار اسب واقع در منطقه 

شهرداری
45092/2/3192100100سازمان عمران شهری1/100/6343

126
ريسه بندی ميادين شفا ، فردوسي و قانا و بلوارهای معلم ، فني و حرفه 

 شهرداری8ای و سردار هاشمي در منطقه 
70093/12/0493100100منطقه18/106902
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99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

127
بهسازی و تامين روشنايي پارکها و خيابانهای کوی مدرس ، کوی باهنر و 

 شهرداری8 پادادشهر در منطقه 2فاز 
4,48994/7/2094/12/2910090سازمان زیباسازی109/15/8/33/2

128
آيلند بلوار سپهر حد  ) و باهنر 2خاکريزی نباتي فضای سبزهای فاز 

فاصل بلوار امام تا ميدان فردوس ، فضای سبز های ضلع شمالي بلوار 
1,19095/2/195100100منطقه18/94/1636

673909010090منطقه شهرداری8تجهيز پارک های نيلوفر،نسترن وپامچال در محدوده منطقه 129

130
و مجموعه وسايل ورزشي و  (پلي اتيلن و کفپوش)خريد وسايل بازی 

 254مبلمان شهری بلوار صداقت، سپاه شرقي، پارک نيلوفر، پارک 
4,00091/5/1691100100منطقه18/38585

131
خريد ، نصب و ايمن سازی مبلمان و تجهيزات شهری ، پارکي ، بازی و 

 و کوی باهنر در 3تندرستي پارکهای رازقي ، نيلوفر ، الدن ، ارکيده فاز 
5,20094/08/0494/12/2910090سازمان زیباسازی109/15/8/33/2

3,61791/5/1896/12/2910095سازمان عمران شهری101/17/14/13/8/20/1 شهرداری8زيرسازی تاحد اليه اساس بلوار سپهر در منطقه 132

133
ترميم نوارهای حفاری تعدادی از خيابانهای کوی بعثت، باهنر، رسالت و 

8مدرس در م 
3,46095/8/1595100100منطقه1900/12217

134

خريد ، نصب و ايمن سازی مبلمان و تجهيزات شهری ، پارکي ، بازی و 

 2تندرستي پارکهای شهدا ، مينا ، ميخك ، کوکب ، سعادت و گوهر فاز 

 شهرداری8در منطقه 

4,20094/6/1194/12/2910090منطقه109/15/8/33

135
زيرسازی خيابانهای خاکي کوی باهنر ، کوی آزادگان و کوی کربن بالک 

 شهرداری8در منطقه 
2,34394/10/2294/12/2910090منطقه18/94/19299

136
زيرسازی و بهسازی مسير حد فاصل سه راهي صنايع فوالد تا انتهای بازار 

 شهرداری8در منطقه  (کنار ريل قطار)آهن فروشان 
5,98295/12/229610085معاونت1900/12877

ناظر پروژه معاونت فني و 

عمراني شهرداری اهواز 

مي باشد

2,48794/5/1894/12/2910085منطقه18/94/7848 شهرداری8بهسازی آيلند سپاه شرقي در منطقه 137

138
حد فاصل فاز ) شهرداری 8مطالعات و احداث شبكه و ايستگاه در منطقه 

( پادادشهر و خروسيه به سمت رودخانه 2
4201395/04/0595/12/29100100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/17

139

احداث پياده رو،فضای سبز،جدولگذاری و خاکريزی نباتي پشت مسجد 

واقع در خيابان معرفت حد فاصل خيابان های اسفند و معلم  (ع)امام علي 

 شهرداری8در منطقه 

92796/11/1597/1/1510050منطقه18/96/24259

140
 در منطقه 2تكميل جدولگذاری و خاکريزی نباتي آيلند بلوار سعادت فاز 

 شهرداری8
92496/7/2296/9/2210060منطقه18/96/14390

141
احداث سرويس بهداشتي شش چشمه در فضای سبز ميدان قانا در 

 شهرداری8منطقه 
در مرحله برگزاری مناقصه77996/9/2597/1/2510040منطقه18/96/19116

142
بلوار فني و . ار سعادت، بلوار امام .رنگ آميزی پل های عابر پياده بل

 شهرداری8حرفه ای در سطح منطقه 
64597/3/297/4/2100منطقه18/97/4769

143
جدولگذاری و پياده روسازی زير پل شهدای مدافع حرم و بلوار دانش در 

 شهرداری8منطقه 
3,25296/05/149710090سازمان عمران شهری101/17/14/13/8/20/1

صفحه 23۹ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

144
در ..  ،باهنر و ترابری و 2جدولگذاری تعدادی از خيابانهای اصلي فاز 

 شهرداری8منطقه 
1,53995/7/495/10/4100100منطقه18/95/13439

145
تعمير و بهسازی ايستگاه های معمولي اتوبوس بلوار صداقت و بلوار معلم 

 شهرداری8در منطقه 
28096/12/2397/2/23100100منطقه18/96/29205

146
خريد و نصب تابلو و تجهيزات ترافيكي بلوار سعادت و باهنر در سطح 

 شهرداری8منطقه 
1,18997/3/3097/5/30100100منطقه18/97/6141

147
فونداسيون تابلوهای راهنمای مسير ميدان صداقت سنهد شمالي و سه 

 شهرداری8راه باهنر در منطقه 
42097/08/1997/12/29100100سازمان عمران شهری101/17/14/13/8/20/1

148
 عدد پايه های روشنايي در پارک سوسن و ارمغان در 10خريد و نصب 

 شهرداری8منطقه 
1,04898/1/3198/2/31100100منطقه1900/17128

149
 جهت پارکهای ارکيده،مريم،ارغوان،شهداء ياسين و smdخريد نور افكن 

 شهرداری8 هكتاری در منطقه 18
2,50098/12/2499/1/24100100منطقه18/98/24039

150
خريد لوله و اتصاالت آب خام بلوار هجرت،دانش،سه گوش،روبروی اداره 

 شهرداری8برق،پارک فردوس،و قطعات بلوار هجرت در منطقه 
1,19598/11/299/12/2100100منطقه18/98/19767

8254,378سطح منطقه 

1,72391/5/1895/12/29100100سازمان نوسازی و بهسازی115/17/8/32/1( باب3)8احداث زمين ورزشي محله ای در شهرداری منطقه 151

6089/9/1889/11/18100100منطقه19/16238تكميل جدول و کفپوش خيابان ناصح شرقي152

30989/11/2790/1/28100100منطقه81900/618پياده رو سازی جدولگذاری قطعه مثلثي منطقه 153

3,41789/11/2490/3/23100100منطقه81900/555زيرسازی و آسفالت خيابان های پراکنده منطقه 154

25189/5/1889/6/17100100منطقه819/9348اجرای اساس محوطه احشام واقع در منطقه 155

55688/9/2188/11/21100100منطقه19/18536زيرسازی و آسفالت محوطه بازارچه نمكي156

157
، واقع در حوزه (لكه گيری و نوارهای حفاری)ترميم سطوح آسفالتي 

8خدماتي منطقه
22790/8/2990/9/24100100منطقه18/18081

1209494100100منطقه شهرداری8خريد رنگ سرد ترافيكي محوری توسط منطقه 158

35090/9/190/11/1100100منطقه18/21360 شهرداری8اجرای خط کشي عابر پياده توسط منطقه 159

65090/10/790/11/21100100منطقه18/18322 شهرداری8اجرای خط کشي محوری در منطقه 160

صفحه 2۴0 از 38090/10/2090/12/201001002۹۴منطقه18/22870 شهرداری8خاکريزی نباتي در سطح منطقه 161



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

162
،واقع  (3فاز)تهيه و حمل لوله آزبست سيماني جهت دفع آبهای سطحي

 شهرداری8در حوزه خدماتي منطقه
7009090100100منطقه

163
،واقع  (4فاز)تهيه و حمل لوله آزبست سيماني جهت دفع آبهای سطحي

 شهرداری8در حوزه خدماتي منطقه
7009090100100منطقه

164
خريد قير و آسفالت مصرفي جهت اکيپ های لكه گير، واقع در حوزه 

 شهرداری8خدماتي منطقه 
7009090100100منطقه

60390/11/1291/1/12100100منطقه18/24611 شهرداری8ترميم و بازسازی جداول فرسوده در سطح منطقه 165

4,0009090100100منطقه8اجرای عمليات آسفالت معابر  در سطح منطقه 166

167
 8خريد و نصب تجهيزات ترافيكي و تابلوهای انتظامي توسط منطقه 

شهرداری
7009090100100منطقه

3009090100100منطقه شهرداری8خريد سرعتگير الستيكي توسط منطقه 168

7009090100منطقه شهرداری8اجرای گذرگاه عابر پياده در سطح منطقه 169

7009090100منطقهشهرداری8در سطح منطقه (نقوش سطحي پريمارک )اجرای عالئم افقي 170

3689191100منطقه شهرداری8خريد و نصب تابلو و تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 171

172
عمليات ايستگاه آتش نشاني کوی  -90/8/30-1900/2399قرارداد 25%

 شهرداری8صادقيه در منطقه 
3069393100منطقه1900/2399

173
اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحي مطابق طرح جامع در سطح منطقه 

 شهرداری8
5,5009191100منطقه

24491/10/491/11/4100منطقه18/50603 شهرداری8رنگ آميزی جداول سطح منطقه توسط منطقه 174

50091/9/2391/10/13100منطقه18/49796 شهرداری8انجام خط کشي عابر پياده توسط منطقه 175

4009191100منطقه شهرداری8خريد سرعتگير الستيكي و پالستيكي توسط منطقه 176

177
خريد و تعمير پمپ های سيار ، ايستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنما در 

8منطقه
5009191100منطقه

178
اجرای خط کشي محوری سرعتگاه و خط کشي عابر پياده توسط 

شهرداری8منطقه
2509191100منطقه

179
روکش اسفالت معابر فرسوده و آسفالت معابر زير سازی شده در 

8شهرداری منطقه 
20,00092/10/3093/12/29100سازمان عمران شهری101/13/17/8/15

68691/1/20100منطقه18/29959 شهرداری8خريد و نصب تابلو و تجهيزات ترافيكي در سطح منطقه180
صفحه 2۴1 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

70091/2/3191/3/31100منطقه18/31735 شهرداری8رنگ آميزی جداول توسط منطقه181

36891/2/1691/3/16100منطقه18/32525 شهرداری8احداث سرعتگاه استاندارد، توسط منطقه 182

183
جدولگذاری خيابان های اطراف چهار محل فضای سبز، واقع در حوزه 

 شهرداری8خدماتي منطقه 
70091/1/2391/2/23100منطقه18/30333

46691/2/2491/3/24100منطقه18/33355(8منطقه)اجرای فنداسيون تابلوهای راهنمای مسير 184

36390/7/2890/8/23100منطقه18/15182شهرداری8همسان سازی درب منهول ها، واقع در حوزه خدماتي منطقه185

7,50090/2/1890/7/14100منطقه81900/1042بهسازی خيابان تاالرهای عروسي سپيدار واقع در حوزه خدماتي منطقه 186

187
 8تكميل سالن چند منظوره و ستاد بحران واقع در کوی نبوت منطقه 

شهرداری
8509090100منطقه

188
 8 تكميل سالن ستاد بحران کوی نبوت، واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
2,69891/6/2791100منطقه101/3020

4,00090/6/2090/9/21100منطقه81900/1846بهسازی و روکش آسفالت خيابان ها و معابر منطقه 189

190
اجرای عمليات خاکبرداری و خاکريزی نباتي، جدولگذاری و پياده رو 

سازی پارک سوسن
3,53990/2/390/6/30100منطقه1900/930

7009191100منطقه شهرداری8انجام عمليات هرس درختان در سطح منطقه 191

7009191100منطقه شهرداری8 ايستگاه  اتوبوس غير مكانيزه توسط منطقه 14احداث 192

69891/8/791/9/17100منطقه18/46693شهرداری8 پهلوگاه اتوبوس توسط منطقه20احداث 193

6509191100منطقهشهرداری8نصب تابلوهای ترافيكي توسط منطقه 194

195
 8خريد و نصب تابلوهای انتظامي، اخطاری و اخباری توسط منطقه

شهرداری
6509191100منطقه

44891/3/1391/4/2100منطقه18/35198 شهرداری8خريد تجهيزات ترافيكي منطقه 196

7009191100منطقه شهرداری8اجرای خط کشي محوری توسط منطقه 197

7009191100منطقه شهرداری8رنگ آميزی جداول بلوار های اصلي سطح منطقه 198

7009191100منطقه شهرداری8رنگ آميزی جداول بلوار نواب صفوی  سطح منطقه 199
صفحه 2۴2 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

7009191100منطقه شهرداری8رنگ آميزی فاز سوم جداول در سطح معابر منطقه 200

7009191100منطقهشهرداری8خريدو  نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 201

7009191100منطقه شهرداری8خريد دکل و چراغ چشمك زن سوالر توسط منطقه 202

7009191100منطقهشهرداری8خريد  تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 203

70090/11/1291/1/12100منطقه18/24621 شهرداری8 پهلوگاه ايستگاه های اتوبوس در منطقه 35احداث 204

64091/2/1691/3/16100منطقه18/31623 شهرداری8تسطيح و چمن کاری در سطح فضای سبز منطقه 205

206
 در حوزه خدماتي 4 و 3اجرای عمليات ترميم نوارهای حفاری نواحي

 شهرداری8منطقه 
70091/12/2492/2/3100منطقه18/57563

207
 در حوزه خدماتي 2 و 1اجرای عمليات ترميم نوارهای حفاری نواحي 

 شهرداری8منطقه 
70091/12/2491/2/3100منطقه18/57550

208
 2 و 1همسطح سازی درب منهولها با استفاده از دال بتني در نواحي 

   شهرداری8منطقه
45891/9/2291/11/2100منطقه18/49739

209
 8پياده رو سازی اطراف ساختمان ستاد بحران در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
66592/4/692/5/15100منطقه18/65356

2,22592/2/3192100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6348 شهرداری8احداث و تكميل شبكه آب خام فني و حرفه ای در منطقه 210

4,94791/7/894/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/8/13/1 شهرداری8عمليات تكميل وبهسازی وتوسعه شبكه آب خام در منطقه 211

5,00092/3/2592100سازمان پایانه1/100/6749 شهرداری8بهسازی پايانه شرق در منطقه 212

1,00092/7/1492100100سازمان پسماند81/100/7770اليروبي مسيرها خطوط دفع آبهای سطحي و فاضالب در منطقه213

4009292100منطقهاحداث سكوی ايستگاه اتوبوس در منطقه هشت214

6509292100منطقه شهرداری8خريد رنگ دو جزئي ترافيكي در منطقه 215

7009292100منطقه شهرداری8خريد رنگ محوری در منطقه 216

217
خريد اتصاالت پلي اتيلن جهت تامين آب خام قطعات فضای سبز توسعه 

 شهرداری8يافته در منطقه 
7009292100منطقه

218
زير سازی جاده جنب بازار آهن فروشان از بازار آهن فروشان تا بنكداران 

 شهرداری8در سطح منطقه 
3,84992/11/2093/2/20100سازمان عمران شهری101/17411

صفحه 2۴3 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

2,97091/7/2794/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/8/28/1 شهرداری8عمليات خاکريزی نباتي در سطح منطقه 219

1,18792/2/3192100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6379خريد نهال220

68093/2/994/3/9100منطقه18/86387اجرای دور برگردان مقابل ترمينال شرق در منطقه هشت شهرداری221

222
اجرای خط کشي محوری سرعتگاه و خط کشي عابر پياده توسط 

شهرداری8منطقه
25092/3/892/4/8100منطقه18/62974

789494100100منطقه شهرداری8نصب تابلو و تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 223

93092/2/3192100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6379خريد بذر224

1,08692/2/3192100سازمان پارکها و فضای سبز1/100/6379خريد کود225

45591/2/1091/3/10100منطقه18/31752 شهرداری8زيرسازی و آسفالت معابر کم عرض در سطح منطقه 226

20991/2/791/3/7100منطقه18/31715 شهرداری8احداث جايگاه سطل زباله در سطح منطقه 227

70092/3/1392/5/15100سازمان عمران شهری18/63462 شهرداری8هاتف توسط منطقه- اصالح هندسي تقاطع  هجرت228

229
 8زيرسازی خيابانهای اصلي و فرعي واقع در حوزه خدماتي منطقه 

شهرداری
4,00091/5/1591/8/15100منطقه101/2020

42492/3/592/4/5100منطقه18/62646 شهرداری8ترميم جداول فرسوده و جدولگذاری در سطح منطقه 230

63492/3/2192/5/21100منطقه18/63999 شهرداری8احداث فنداسيون پايه روشنايي  درسطح  منطقه 231

232
اجرای دال بتني روی کانال روبروی شرکت راکتور ساز  در حوزه خدماتي 

 شهرداری8منطقه
3139292100منطقه

7009292100منطقه18/31610 شهرداری8ترميم نوارهای حفاری تعدادی از خيابانهای سطح منطقه 233

2,3899191100سازمان عمران شهری شهرداری8ترميم سطوح آسفالتي و نوارهای حفاری شده در منطقه 234

3,01291/5/1593/12/29100سازمان عمران شهری101/13/17/8/15 شهرداری8زيرسازی تا حد اليه اساس معابر اصلي وفرعي در منطقه 235

70092/2/3192100منطقه18/62325  شهرداری8اجرای فاز دوم پروژه رنگ آميزی جداول در  منطقه 236

53391/9/259210050منطقه18/49739 شهرداری8همسان سازی دريچه های فاضالب در منطقه 237

صفحه 2۴۴ از 70092/3/18921002۹۴منطقه18/63754 شهرداری8لكه گيری آسفالت خيابانهای سطح منطقه 238



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

239
ترميم ونوارهای حفاری مصوبات ستاد نوروزی درمنطقه هشت 

ترميم نوارهای حفاری طولي و عرضي تعدادی از خيابانهای )شهرداری
69093/3/1993/4/31100منطقه18/89325

7009393100منطقه شهرداری8 در منطقه 137خريد مصالح و اجرای عمليات عمراني سامانه 240

5009393100منطقه شهرداری8 در منطقه 137خريد مصالح واجرای عمليات عمراني سامانه 241

242
 8هزينه ريسه بندی معابر جهت مراسمات ملي ومذهبي در منطقه 

شهرداری
7009393100منطقه

243
تسطيح وچمن کاری آفريقايي ونگهداری در بلوار دانش واراضي پادادشهر 

 شهرداری8در منطقه 
6249393100منطقه

70092/4/2093100منطقه18/66500  شهرداری8اجرای فاز سوم پروژه رنگ آميزی جداول در  منطقه 244

20093/12/2393/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز14/8/29/1 شهرداری8اجرای طرحهای حجمي فضای سبز در منطقه 245

246
اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحي روبروی ترمينال شرق در منطقه 

شهرداری8
6629393100منطقه

1,05093/2/1593/12/29100سازمان  نوسازی و بهسازی100/10778 شهرداری8احداث ديوار آجری اردوگاه متگديان در منطقه 247

2,24492/2/3195/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/8/28/1 شهرداری8برچيدن جداول فرسوده و جدولگذاری  در منطقه 248

4,20092/2/1993/12/29100سازمان عمران شهری17/8/15 شهرداری8زيرسازی تا حد اليه اساس معابر پراکنده در منطقه 249

1609393100منطقه شهرداری8بهسازی ايستگاههای اتوبوس در منطقه 250

1,0009393100منطقه شهرداری8خريد رنگ در منطقه 251

3009393100منطقه شهرداری8خريد رنگ سرد ترافيكي توسط منطقه 252

3009393100منطقه شهرداری8اجرای خط کشي محوری توسط منطقه 253

5009393100منطقه شهرداری8نصب تابلو و تجهيزات ترافيكي در منطقه 254

1,0009393100منطقه شهرداری8خريد رنگ سرد در سطح منطقه 255

15,00094/7/2794/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/8/36 شهرداری8بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 256

صفحه 2۴5 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

88594/5/2894/12/2910045سازمان زیباسازی109/15/8/33/2 شهرداری8رنگ آميزی ديوارهای فرسوده در منطقه 257

258
 8در سطح منطقه  (نقاشي ديواری  )بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده 

شهرداری
99394/6/1194/12/2910044سازمان زیباسازی109/15/8/33/2

259
 8زيرسازی و اجرای آسفالت معابر کم عرض متفرقه در سطح منطقه 

شهرداری
1,43993/12/1793/12/29100منطقه18/95/12208

1209494100100منطقه شهرداری8خريد سرعتگير پالستيكي توسط منطقه 260

1209494100100منطقه شهرداری8رنگ آميزی ايستگاههای اتوبوس توسط منطقه 261

1109494100100منطقه شهرداری8نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 262

1109494100100منطقه شهرداری8خريد تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 263

1209494100100منطقه شهرداری8خريد رنگ دو جزئي توسط منطقه 264

1209494100100منطقه شهرداری8اجرای رنگ آميزی عابر پياده توسط منطقه 265

1209494100100منطقه شهرداری8نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 266

1209494100100منطقه شهرداری8نصب فونداسيون تابلوهای راهنمای مسير توسط منطقه 267

1209494100100منطقه شهرداری8نصب و برچيدن سرعتگير و نصب تابلو حاشيه نما در منطقه 268

7009393100منطقه شهرداری8هرس درختان منطقه 269

4009393100منطقه شهرداری8خريد وتعمير پمپ آبنما در منطقه 270

271
خريد گل وگياه ،سم ولوازم باغباني ،هرس درختان وماشين آالت آبياری 

 شهرداری8فضای سبز در منطقه 
2009393100منطقه

1,2009494100منطقه شهرداری8هرس درختان در منطقه 272

1209494100منطقه شهرداری8زيرسازی جهت لكه گيری انتهای بلوار ناصح شرقي در منطقه 273

7009494100منطقه شهرداری8در منطقه  (پيچك رونده  )خريد گياهان پوششي 274

3,1009494100منطقه شهرداری8در منطقه  (پيچك رونده  )خريد گياهان پوششي 275
صفحه 2۴6 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

2,0009494100منطقه شهرداری8 در منطقه 137تهيه مصالح و کرايه ماشين آالت سامانه 276

1,5009494100منطقه شهرداری8خريد رنگ و اجرای رنگ آميزی ويژه نوروز توسط منطقه 277

4009494100منطقه شهرداری8اجرای خط کشي عابر پياده در منطقه 278

1209494100منطقه شهرداری8اجرای خط کشي عابر پياده توسط منطقه 279

1209494100منطقه شهرداری8خريد لوازم باغباني در منطقه 280

281
انجام رنگ آميزی جدارهای خارجي مدارس در قالب طرح استقبال از مهر 

 شهرداری8در منطقه 
50095/8/1095/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/16/8/36/1

282
 8مطالعه و طراحي خط انتقال آب خام از ايستگاه پل پنجم در منطقه 

شهرداری
7389494/12/2910050سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/20/1

3,27094/1/1994/12/29100منطقه18/109723 شهرداری8رنگ آميزی جداول در منطقه 283

69493/12/0494100100منطقه18/106827 شهرداری8در منظقه  (کاشت گلهای گلداني  )توسعه فضای سبز 284

285
 8خريد گل ، گياه ، بذر ، نهال ، سم ، کود و لوازم باغباني در منطقه 

شهرداری
69093/11/2894100100منطقه18/106456

609595100منطقه شهرداری8تكميل اصالح هندسي بلوار سردار هاشمي توسط منطقه 286

1209595100منطقهخريد چراغ چشمك زن دو خانه287

609595100منطقه شهرداری8اجرای رنگ دو جزئي توسط منطقه 288

289
کرايه ماشين آالت خدمات شهری جهت عمليات عمراني خدمات سامانه 

 شهرداری8 در منطقه 137
2,2001394/12/1295100100منطقه18/94/23699

1209595100100منطقهاجرای رنگ آميزی ايستگاههای اتوبوس290

13095/8/395100100منطقه18/95/15729اصالح هندسي و احداث دوربرگردان در بلوار سپاه شرقي291

10095/12/795100منطقه18/95/25744 شهرداری8اجرای سرعتگاه آسفالتي در منطقه 292

1209595100100منطقه شهرداری8خريد رنگ سرد ترافيكي محوری توسط منطقه 293

12095/6/2196100100منطقه18/95/12524 شهرداری8خريد و نصب تابلو و تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 294
صفحه 2۴7 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

295
 8ترميم نوارهای حفاری و لكه گيری خيابانهای اصلي در سطح منطقه 

شهرداری
4,32294/12/2295100100منطقه1900/11272

296
خريد آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عمليات ضروری لكه 

8گيری منطقه 
3,0009595100100منطقه

فاکتوری1169696100100منطقه شهرداری8دوربرگردان ضلع شمالي ميدان شفا توسط منطقه 297

41496/05/2896100100منطقه1900/13563 شهرداری8لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحي ترمينال شرق در منطقه 298

299
 پادادشهر در منطقه 1 معصوم فاز 14کفپوش گذاری پياده رو جنب مسجد 

 شهرداری8
9696100منطقه

300
انجام عمليات نقشه برداری و برداشت مورد نياز پروژه های عمراني در 

 شهرداری8منطقه 
1201396/04/2796100منطقه18/96/8190

16894/10/0595100منطقه18/94/17994 شهرداری8رنگ آميزی ايستگاه اتوبوس در منطقه 301

302
 در منطقه 137خريد و تهيه مصالح جهت عمليات عمراني خدمات سامانه 

( 94 ماهه دوم 5 ) شهرداری 8
77894/12/1595100منطقه18/94/23882

3,00094/12/195100سازمان عمران شهری101/17/14/8/47/1 شهرداری8خريد آسفالت برای عمليات ضروری لكه گيری در منطقه 303

304
خريد و حمل مصالح مورد نياز اجرای عمليات عمراني خدمات سامانه 

(ماه اول6) 8 منطقه 137
2,0009595100منطقه

1209595100معاونت1200/44892 شهرداری8نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 305

38195/4/2095/12/29100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/8/28/1(95شش ماهه اول )خريد گلهای فصلي بهاره و تابستانه 306

1,1801396/01/3096100منطقه18/96/1613 شهرداری8خريد ريسه جهت مراسمات و مناسبتها در سطح منطقه 307

54595/6/1595100سازمان زیباسازی8109/15/16/8/44در سطح منطقه  (نقاشي ديواری)بهسازی بافت فرسوده 308

50095/6/1595100سازمان زیباسازی8109/15/16/8/44رنگ آميزی ديوارهای فرسوده  در سطح منطقه 309

50095/6/1595100سازمان زیباسازی109/15/16/8/44 شهرداری8رنگ اميزی و ديوار نويسي مدارس در منطقه 310

311
رنگ آميزی جدارهای خارجي مدارس در قالب طرح استقبال از مهر در 

 شهرداری8منطقه 
50095/08/1096/12/29100سازمان عمران شهری101/17/14/16/8/36/1

312
سرويس و تعميرات ايستگاههای پمپاژ آب خام و پمپهای شناور آبنماها 

 شهرداری8در سطح منطقه 
1,36295/9/2296/3/22100منطقه18/95/19781

2,44695/7/2895/7/28100منطقه18/95/15320 شهرداری8خريد و اجرای رنگ محوری،دو جزئي و نقوش در منطقه 313
صفحه 2۴8 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

949595100منطقه1200/50573 شهرداری8خريد پمپ و لوازمات جانبي جهت آب خام در سطح منطقه 314

77988/02/2095100منطقه19/2968(اعتباری  ) شهرداری 8 اجرای فاز اول آب خام در منطقه 315

در مرحله برگزاری مناقصه51296/9/496/11/4100منطقه18/96/17554 شهرداری8رنگ آميزی و ديوار نويسي مدارس در سطح منطقه 316

12096/7/11100منطقه18/96/13600 شهرداری8اجرای خط کشي عابر پياده توسط منطقه 317

11796/06/1396100منطقه18/96/11758 شهرداری8خريد و نصب تابلو و تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 318

12096/02/0996100منطقه18/96/2070 شهرداری8نصب فونداسيون تابلو راهنمای مسير توسط منطقه 319

5,0009696100منطقه شهرداری8خريد آسفالت برای عمليات ضروری لكه گيری در منطقه 320

3,00094/4/3094/12/2910075معاونت1900/10082 شهرداری8اجرای ميدان در بلوار شرقي تقاطع سپهر در منطقه 321

1,74893/8/593/8/9100100منطقه18/98395 شهرداری8جدول گذاری تعدادی از خيابانهای اصلي در سطح منطقه 322

323
خريد لوله و اتصاالت جهت بهسازی شبكه آب خام فضای سبز در منطقه 

 شهرداری8
1,09896/4/1996/4/24100منطقه18/96/7620

1,10096/5/196/5/6100منطقه18/96/8525 شهرداری8خريد لوله جهت دفع آبهای سطحي در منطقه 324

1,06796/10/1096100منطقه18/96/20499 شهرداری8خريد گلهای فصلي پاييزه و زمستانه در منطقه 325

326
 8 جهت پارکهای محله ای در سطح منطقه LEDخريد نور افكن 

شهرداری
در مرحله برگزاری مناقصه1,60096/9/596/10/5100منطقه18/96/17743

1,03897/2/897/3/8100منطقه18/97/2256 شهرداری8چمن کاری فضای سبز در سطح منطقه 327

1,00697/7/1497/8/4100معاونت فنی و عمرانی81900/15862خريد،نصب پارتيشن و کانتر سايت جديد اداری منطقه 328

329
خريد،نصب و اجرای ديوار پوش،اسكوتي،روکوب و پارکت جهت ساختمان 

 شهرداری8منطقه 
فاکتوری1949797/12/28100منطقه

فاکتوری1499797/12/28100منطقه شهرداری8خريد،نصب و اجرای پارتيشن بايگاني ساختمان منطقه 330

331
خريد لوله گالوانيزه و قوطي به منظور ايجاد برخي تجهيزات ترافيكي و 

جمع آوری تابلوهای قديمي در بلوارهای معلم،امام شرقي،صداقت شرقي 
فاکتوری2509797/12/28100منطقه

فاکتوری2469797/12/28100منطقهساخت و نصب تابلوی ساختمان جديد منطقه هشت شهرداری332
صفحه 2۴۹ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

333
خريد، نصب و اجرای حفاظ بانكي در ورودی و حفاظ استيل پشت پنجره 

های ساختمان اداری جديد منطقه هشت شهرداری
فاکتوری1209797/12/281000منطقه

334
 95خريد گلهای فصلي پاييزه و زمستانه و گلهای گلداني جهت ايام نوروز 

 شهرداری8در سطح منطقه 
2,39694/12/595/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/8/28/1

3,02095/9/1496/1/14100100منطقه18/95/18964 شهرداری8خريد و نصب تابلو و تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 335

در مرحله برگزاری مناقصه76096/9/1196/11/11100100منطقه18/96/18122 ايستگاه اتوبوس معمولي توسط منطقه هشت شهرداری13احداث 336

2259393/12/29100100سازمان زیباسازی15/8/21 شهرداری8طراحي و اجرای نقاشي ديواری در منطقه 337

338
 8جهت اجرا در سطح معابر منطقه  (عابر پياده)خريد رنگ دو جزئي 

شهرداری
1,17697/8/297/8/10100100منطقه18/97/14630

339
 8جهت اجرا در سطح معابر منطقه  (عابر پياده)خريد رنگ دو جزئي 

شهرداری
28597/8/297/9/2100100منطقه18/97/14632

340
خريد آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عمليات ضروری لكه 

8گيری منطقه 
3,5009798100100سازمان عمران شهری101/17/14/13/8/20/1

341
انجام عمليات اليروبي و صفحه کشي خطوط دفع آبهای سطحي و 

 شهرداری8فاضالب در منطقه 
1,36098/2/298/4/2100100منطقه1900/17138

342
 8خريد و نصب وسايل بازی و پلي اتيلن جهت پارک ها در سطح منطقه 

شهرداری
1,88998/6/1298/7/12100100معاونت خدمات شهری2100/6421

1,98098/6/1298/7/12100100معاونت حمل و نقل2100/6423 شهرداری8خريد و اجرای رنگ آميزی جداول در سطح منطقه 343

3,675949410080منطقه شهرداری8ترميم سطوح آسفالتي و لكه گيری معابر در منطقه 344

96096/12/2697/1/4100100منطقه18/96/29307 شهرداری8خريد رنگ جهت اجرای رنگ آميزی جداول در منطقه 345

1059798100100منطقه شهرداری8 حلقه الستيك جهت ميني لودر باب کت در منطقه 4خريد 346

2219798100100منطقه شهرداری8خريد بذر گل پاييزه و زمستانه در منطقه 347

348
انجام عمليات اليروبي و صفحه کشي خطوط دفع آبهای سطحي و 

 شهرداری8فاضالب در منطقه 
1,12398/10/3098/12/30100100منطقه18/98/19526

1,73998/12/1599/1/15100100منطقه18/98/23414 شهرداری8خريد گل های پاييزی و زمستانهع جهت کاشت در منطقه 349

1,34198/7/198/8/1100100منطقه2100/6576 شهرداری8خريد،بارگيری و حمل گل جهت کاشت در سطح منطقه 350

صفحه 250 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

35594/12/595/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/8/28/1 شهرداری8تامين کود کمپوست در منطقه 351

1,50094/4/995/12/29100100سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/17/8/28/1 شهرداری8خريد نهال در منطقه 352

1,20094/4/994/12/29100100سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/17/8/8/3 شهرداری8خريد بذر ، گلهای گلداني و نشاء در منطقه 353

54594/12/595/12/29100100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/8/28/1 شهرداری8خريد کود ورمي کمپوست در سطح منطقه 354

1,19498/12/1599/1/15100100منطقه18/98/23415 شهرداری8خريد رنگ سرد محوری در منطقه 355

356
تهيه و نصب ديوارهای پيش ساخته بتني و نرده گذاری روی آن جهت 

 شهرداری8دور ساختمان جديد منطقه 
3,18098/7/24100100سازمان خدمات موتوری108/17/8/37

357
خريد،تهيه و حمل مصالح جهت اجرای عمليات عمراني خدمات شهری در 

 شهرداری8منطقه 
2100/46164,33598/6/1110085

538,894 جمع 

صفحه 251 از 2۹۴



پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا

فصل دوم

صفحه 252 از 2۹۴



نطقه  دا  1شهرداري منطقه 1ش
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا

صفحه 253 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

1,500پارکینگ طبقاتی بلوار شهید فهمیده

1
 1مطالعات و طراحی مجتمع پارکینگ طبقاتی بلوار شهید فهمیده در منطقه 

شهرداری
1,50094/10/1296/12/29500معاونت فنی و عمرانی1900/10861

1,785پروژه های مربوط به  پادادشهر

30294/11/1296/12/2900سازمان پارکها و فضای سبز112/14/9/9 شهرداری1مطالعات و طراحی بهسازی شهربازی پادادشهر در منطقه 2

1,08493/10/1693/12/1690112منطقه11/14/114136 شهرداری1 پادادشهر در منطقه 11احداث سرويس بهداشتی خیابان 3

39997/2/1897/4/1897301منطقه11/38/232467 شهرداری1واقع در حوزه خدماتی منطقه  (ع)چمن کاری میدان جواداالئمه 4

1,622پروژه های مربوط به خیابان يوسفی

20093/12/2694/1/2090منطقه11/14/122261 شهرداری1ساخت سايبان ايستگاه تاکسی خیابان يوسفی توسط منطقه 5

48ماده1,23793/10/996/12/29035منطقه11/14/113428 شهرداری1لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان يوسفی در منطقه 6

185969700سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3 شهرداری1مطالع و طراحی پارک محله ای حیدری نژد در منطقه 8

3,250پروژه های مربوط به ساحلی

9
خريد ، نصب و اجرای پايه های روشنايی خیابانهای جديد االحداث و خريد و 

 شهرداری1اجرای تاسیسات روشنايی پارکهای محله ای بلوار ساحلی در منطقه 
74993/04/0393970منطقه11/94355

10
مطالعه و طراحی پارک ساحلی حدفاصل پل پنجم تا پارک سیاحتی ساحل در 

 شهرداری1منطقه 
32996/5/496/12/2900سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3

2,17297/6/69800سازمان پارکها و فضای سبز112/14/1/43 شهرداری1بهسازی ايستگاه پمپاژ آب خام پل پنجم در منطقه 11

1,925پروژه های مربوط به خیابان امام

50094/12/2695400سازمان نوسازی و بهسازی18/9/10/3/13/14/15/115/17 شهرداری1مطالعات طراحی شهری خیابان امام خمینی شرقی در منطقه 12

تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

صفحه 25۴ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

13
خريد و نصب چراغ فرمان به همراه کلیه متعلقات جهت تقاطع امام شرقی واقع در 

 شهرداری1حوزه خدماتی منطقه 
79097/1/1197/3/11970منطقه11/38/229117

63597/3/129800سازمان زيباسازی109/15/14/1/4/2 شهرداری1تهیه طرح بهسازی خیابان امام خمینی در منطقه 14

45,499پروژه های مربوط به آخر آسفالت

25,95793/5/2696/12/29750سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50 شهرداری1احداث سرای محله  آخر آسفالت در منطقه 15

31595/9/695/12/2900سازمان زيباسازی109/15/14/1/4/2 شهرداری1انجام خدمات طراحی فاز اول و دوم میدان جمهوری در منطقه 16

2,07095/12/2496/12/29600سازمان زيباسازی109/15/17/23/16/9/31/2 شهرداری1ساخت آب نمای کف خشک درپارک ربیع در محدوده منطقه 17

18
 1در منطقه  (پارک ربیع  )احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی آخر آسفالت 

شهرداری
11,16395/4/595300سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50

19
پیاده روسازی انتهای خیابان صديق کوی آخر آسفالت جنب زمین ورزشی آزادی 

 شهرداری1در منطقه 
48ماده 1,32894/12/2495/2/2460815منطقه11/38/156324

21
 1پیاده روسازی ساحل شرقی کنار رودخانه از پل پنج تا پارک ربیع در منطقه 

شهرداری
3,54297/11/2998/2/2900معاونت1900/16820

1,124969700سازمان عمران شهری101/14/13/1/15/2 شهرداری1اصالح هندسی میدان جمهوری توسط منطقه 22

714بهبهانی.. پروژه های مربوط به بلوار آيت ا

23
بهسازی پیاده رو، جدول گذاری و مناسب سازی معابر اتوبان آيت اهلل بهبهانی 

 شهرداری1روبروی مصلی واقع در حوزه خدماتی منطقه 
71497/4/1797/6/1700منطقه11/38/237677

فسخ پیمان

5,980پروژه های مربوط به شريعتی

3,86695/12/2496/12/2900سازمان زيباسازی109/15/14/9/7/1 شهرداری1زيباسازی و ساماندهی ستون های زيرگذر شريعتی در محدوده منطقه 24

70094/09/2397/12/2900سازمان بهسازی و نوسازی115/17/14/15/9/25انجام مطالعات طرح ساماندهی و بهسازی بازار شريعتی26

48687/3/3092600معاونت شهرسازی و معماری19/4188خیابان شريعتی(بدنه سازی )دوم و سوم طراحی معماری  مطالعات مرحله اول ،27

صفحه 255 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

28
نصب وايمن سازی مبلمان شهری ،پارکی بازی وتندرستی پارک شهید حیدری نژاد 

 شهرداری1در منطقه 
92893/8/2193950سازمان زيباسازی109/15/1/17/1

1,460پروژه های مربوط به طالقانی

29
 فارسیت خیابان طالقانی شرقی 250اجرای عملیات لوله گذاری جوی روباز با لوله 

 شهرداری1در منطقه 
1,46093/12/395/12/29900سازمان زيباسازی109/15/14/1/4/2

2,422پروژه های مشترک

30
 تیر ، هاشمی ، میدان شريعتی ورودی آخر آسفالت ، خیابان 7چمن کاری پارکهای 

 شهرداری1 آخر آسفالت در منطقه 16
76395/4/595/5/550750منطقه11/38/165533

31
بهسازی و نوسازی ايستگاههای اتوبوس میدان جمهوری،باغ شیخ ،باغ معین 

 شهرداری1،خیابان آزادگان در منطقه 
در دست اقدام64397/2/197/3/100منطقه11/38/230430

33
فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر میدان بوعلی،میدان آرياشهر،تقاطع رامین 

 شهرداری1کريمی توسط منطقه 
1,016969700سازمان عمران شهری101/14/13/1/15/2

68,836پروژه های مربوط به هسته مرکزی شهر

2,50094/6/2395/12/2900سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/18/9/17/2مطالعات ، طراحی و احداث سرويس بهداشتی در هسته مرکزی شهر34

35
بهسازی و بازسازی خیابان امام خمینی حد فاصل خیابان های شريعتی تا علم 

الهدی زون يک
30,72697/5/1698200سازمان زيباسازی109/15/14/1/4/2

36
بهسازی و بازسازی خیابان امام خمینی حد فاصل خیابان های علم الهدی تا 

خوانساری زون دو
35,61097/5/1698200سازمان زيباسازی109/15/14/1/4/2

189,713پروژه های مربوط به سطح منطقه 

1,77592/1/2492650سازمان عمران شهری1700/11209 شهرداری1جدولگذاری و تعويض جداول فرسوده در سطح منطقه 37

38
 1 در منطقه 137خريد،بارگیری،حمل و تخلیه مصالح جهت عملیات عمرانی 

شهرداری
2,10895/9/2195970منطقه11/38/179266

42495/9/1495/12/2900سازمان پارکها و فضای سبز112/14/1/21/1 شهرداری1خريد کود کمپوست در منطقه 39

54595/9/1495/12/2900سازمان پارکها و فضای سبز112/14/1/21/1 شهرداری1خريد کود ورمی کمپوست در منطقه 40

صفحه 256 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

6,11995/9/1495/12/2900سازمان پارکها و فضای سبز112/14/1/21/1(95 ماهه دوم 6) شهرداری 1خريد گلهای فصلی پايیزه و زمستانه  در سطح منطقه 41

1,57693/7/1593/9/2900سازمان زيباسازی109/15/1/17/1 شهرداری1در منطقه (آبنمای نورانی)خريد واجرای المان نوری 42

11,67595/6/1697/12/2900سازمان زيباسازی109/15/17/23/16/9/31/2خريد و اجرای پايه مجموعه تنديس اسب43

1,10796/8/2296/10/22400منطقه11/38/213756 شهرداری1همسان سازی درب منهولها در سطح منطقه 44

1,25296/7/1096600منطقه11/38/208383 شهرداری1ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه 45

4,00096/7/196970سازمان عمران شهری101/17/14/1/31 شهرداری1خريد آسفالت برای عملیات ضروری لکه گیری در منطقه 46

79596/10/396/12/340317منطقه11/38/218163 شهرداری1ترمیم پیاده روهای فرسوده واقع در حوزه خدمات منطقه 47

48ماده80096/10/2796/12/27400منطقه11/38/220940 شهرداری1تعمیرات سرويس بهداشتی واقع در حوزه خدماتی منطقه 48

50
 1تهیه و ساخت درپوش گذاری بتنی جوی رو باز   در حوزه خدماتی منطقه 

شهرداری
در دست اقدام1,38097/5/1697/7/1600منطقه11/38/240843

2,46697/4/598800معاونت فنی و عمرانی1900/15313 شهرداری1تهیه و حمل مصالح خدمات شهری در منطقه 51

52
 1خريد و نصب تابلو چلنیوم با پايه و فنداسیون در میدان های واقع در منطقه 

شهرداری
47097/6/1197/7/1125152منطقه11/38/243335

سیل- حوادث قهری 48ماده 1,82697/10/1897/12/1820منطقه11/38/256034 شهرداری1 هکتاری واقع در حوزه خدماتی منطقه 11پیاده رو سازی پارک 53

54
 شهرداری در سال 1آسفالت معابر زيرسازی شده و روکش آسفالت در سطح منطقه 

97
10,000979800سازمان عمران شهری101/14/13/1/15/2

55
 1 لیتر گالوانیزه حمل زباله دو میل بدون چرخ در سطح منطقه 770خريد مخازن 

شهرداری
2,18998/2/398/3/300معاونت خدمات شهری1900/17148

57
 1بهسازی و آسفالت دستی کوچه های کم عرض بصورت پراکنده در منطقه 

شهرداری
2,58196/12/897/4/85020معاونت1900/14694

58
صورتجلسه سازمان پارکها و  )بهسازی خطوط و احداث اتاق برق پارک شهربازی 

1در منطقه  (فضای سبز
2,39096/7/19745سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/9/9/1

صفحه 257 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه  

توضیحات

زمان قرارداد

1گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی
مبلغ ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

59
نرده گذاری از پل پنجم تا پارک ربیع و ترمیم نرده از پل چهارم تا پل پنجم در 

 شهرداری1منطقه 
4,75698/6/2698/9/2630معاونت فنی و عمرانی2100/6523

13,43898/9/2498/12/24معاونت حمل و نقل2100/7442 شهرداری1بهسازی ساختمانها و محوطه پايانه آزادگان واقع در محدوده منطقه 61

62
زيرسازی و اصالح هندسی گذر اتصال خیابان امام شرقی به ايستگاه کارون در 

 شهرداری1سطح منطقه 
3,39498/10/399/1/325منطقه11/38287858

64
تنظیف،جمع آوری و حمل پسماند و نخاله ساختمانی )واگذاری امور خدمات شهری 

 شهرداری1کوی مشعلی واقع در منطقه 
6,71398/11/2999/4/29منطقه2100/8212

65
مونتاژ تعدادی تابلو برق و خريد لوازم برقی مربوط به آن در پل پنجم در سطح 

 شهرداری1منطقه 
1,49999/1/2399/2/23منطقه11/38/296057

2,99799/1/2399/3/23منطقه11/38/296058 شهرداری1خريد و اجرای رنگ آمیزی جدول در سطح منطقه 66

67
 1احداث سکوی نشینمن ضلع غربی زمین فوتبال پارک ربیع در سطح منطقه 

شهرداری
1,43899/2/699/4/6منطقه11/38/296874

224,706 جمع کل

صفحه 258 از 2۹۴



نطقه  دا  2شهرداري منطقه 2ش
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا

صفحه 25۹ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

85,154پروژه های مربوط به کیانشهر

48ابالغ ماده 333594/11/3951008020سازمان ميادين104/4/2/37 شهرداری2ساخت انبار هایپر مارکت کیانشهر در منطقه 1

اجرا و پرداخت مرکز11,32997/3/2997/7/29100300معاونت فني و عمراني1900/15272 شهرداری2 متری متصل به میدان ساختمان اداری واقع در کیانشهر در منطقه 45زیرسازی بلوار 2

3
 2 متری ارتباطی بین خیابانهای الله و الدن در منطقه 32زیرسازی و جدولگذاری خیابان 

شهرداری
48ابالغ ماده 3,87997/1/2697/5/261006540منطقه1900/14967

اجرا و پرداخت مرکز3955695/04/13951009580منطقه1900/11699 شهرداری2 متری ارتباطی حد فاصل بلوار قدس تا بلوار امام رضا در منطقه 44احداث مسیر 4

5
زیرسازی تا حد الیه اساس و جدولگذاری مسیرهای دسترسی به خیابان های شقایق واقع در 

 شهرداری2کیانشهر در منطقه 
12,69497/12/1398/3/1310000منطقه1900/16923

ه دلیل آب گرفتگی محل پروژه ب

شروع نشده  درخواست فسخ 

اجرا و پرداخت مرکز6849697100700سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3 شهرداری2مطالعه و طراحی فضای سبز حد فاصل خیابان الله یک تا الدن سیزده در منطقه 6

4,6009798100400سازمان عمران شهری101/17/14/13/2/1/3 شهرداری2اصالح هندسی دور برگردان بلوار هاشمی روبروی ستاد راهیان نور در منطقه 7

4,76398/11/1399/3/131005020منطقه12/98/26218 شهرداری2تکمیل پارک شهید بهنام محمدی واقع در کیانشهر در منطقه 8

4,31498/11/1399/2/131005550منطقه12/98/26245 شهرداری2جدولگذاری سطح کیانشهر در منطقه 9

2,447پروژه های مربوط به پارک جزیره

اجرا و پرداخت سازمان فضای سبز 95397/9/189810000سازمان زيبا سازی109/15/16/2/5/2 شهرداری2تعمیر و راه اندازی آبنمای پارک جزیره توسط منطقه 10

اجرا و پرداخت مرکز1,49498/7/2898/8/2810000منطقه2100/6794 شهرداری2عملیات ساحل سازی غرب کارون حدفاصل پارک جزیره تا پل سیاه در منطقه 11

1,600پروژه های مربوط به دغاغله

اجرا و پرداخت سازمان فضای سبز 1,6009297/12/29100700سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/2/44/1 شهرداری2در منطقه  (مسیر پدافند  ) ایستگاه دغاغله GRPبهسازی لوله 12

5,941پروژه های مربوط به کوی کیانپارس

48ابالغ ماده 2,03091/11/491100700سازمان پايانه ها1/100/4541 شهرداری2احداث پارک آموزشی ترافیک مارال در کیانپارس توسط منطقه 13

1,92897/10/1597/12/151008045منطقه19/12/97/22844 شهرداری2ترمیم پیاده روهای پارک کوثر غربی واقع در کیانپارس توسط منطقه 14

1,98397/10/1598/1/151008050منطقه19/12/97/22841 شهرداری2 غربی کیانپارس توسط منطقه 21بهسازی فضای سبز خیابان 15

3,137پروژه های مربوط به ساحلی

48ابالغ ماده 67095/11/1996/1/1910000منطقه19/12/169452 شهرداری2ساماندهی پارکینگهای جاده ساحلی توسط منطقه 16

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          زمان قرارداد

توضيحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 260 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          زمان قرارداد

توضيحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

17
 هکتاری حدفاصل مجتمع بازیل تا کوی سید خلف در 42تکمیل دکراتیو پیاده روهای پارک 

منطقه دو شهرداری
1,93897/11/197/1/311005040منطقه 19/12/97/24388

1,19997/12/598/4/51009585منطقه19/12/97/27811 شهرداری2ترمیم پیاده روهای پراکنده پارک های ساحلی واقع در منطقه 18

1,780پروژه های مربوط به پلیس راه قدیم

19
عملیات دفع آبهای سطحی میدان پلیس راه قدیم اهواز به اندیمشک در محدوده منطقه دو 

شهرداری
48ابالغ ماده 1,78097/12/1198/2/1110050منطقه19/12/97/28535

19,078پروژه های مربوط به زردشت

 و به دليل احداث زيرگذر جانباز پروژه کنسل گرديد48ابالغ ماده 19,07891/5/2194/12/291007065سازملن پارکها و فضای سبز112/14/17/2/44/1 شهرداری2عملیات تکمیل پارک زردشت در منطقه 20

30,750پروژه های مربوط به مهرشهر

48ابالغ ماده30,75095/4/22951001030سازما ن نوسازی و بهسازی115/17/14/2/30 شهرداری2احداث فاز دوم سوله ورزشی چند منظوره مهر شهر در منطقه 21

75,578پروژه های مربوط به ساختمان اداری

72,62497/2/151009740سازمان عمران شهري101/17/14/13/2/1/3 شهرداری واقع در کیانشهر2تکمیل ساختمان اداری منطقه 22

مرکز2,9549696100900منطقه شهرداری2 ،دربهای اتوماتیک و تابلو بانک خازن ساختمان اداری منطقه k.v.aتهیه ترانس 23

101,674پروژه های مربوط به تقاطع غیرهمسطح جانباز

محل پرداخت مرکز - ناظر معاونت 101,6741395/02/1996100200معاونت فني و عمراني1900/11483(اعتباری )تقاطع غیرهمسطح جانباز و تعریض پل کیان آباد اهواز 24

1,674پروژه های مشترک

1,67497/12/598/2/51007070منطقه19/12/97/27817 شهرداری2عملیان دفع آبهای سطحی زیر پل کیان آباد و انتهای خیابان وهابی در منطقه 25

236,847پروژه های مربوط به سطح منطقه

48درخواست ماده 1,10797/6/11971005520منطقه19/12/97/6883 شهرداری2خرید و نصب فنداسیون پایه های روشنایی در منطقه 26

1,15097/12/598/1/5100700منطقه19/12/97/27815 شهرداری2احداث سرعتگاه آسفالتی در سطح منطقه 27

1,58797/12/2898/2/28100970منطقه19/12/97/30909 شهرداری2خاکبرداری و خاکریزی در سطح منطقه 28

اجرا و پرداخت مرکز832959510000منطقه شهرداری2احداث دیوار محوطه ساختمان زیبا سازی در منطقه 29

اجرا و پرداخت مرکز7,94797/4/597/10/51009560معاونت فنی و عمرانی1900/15318 شهرداری2واقع در کیانشهر در منطقه  (ع)زیرسازی و جدولگذاری ادامه بلوار امام رضا30

صفحه 261 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          زمان قرارداد

توضيحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

2,75398/8/1998/10/191006540منطقه19/12/98/18308 شهرداری2همسطح سازی دریچه های فاضالب با درب بتنی بصورت پراکنده در منطقه 31

2,44198/7/699/1/61007040منطقه19/12/98/14471 شهرداری2تهیه و اجرای گاردیل توسط منطقه 32

33
 2 متری کیان آباد به کیانشهر در منطقه 18احداث تقاطع غیر همسطح ریل راه آهن و خیابان 

شهرداری
اجرا و پرداخت مرکز135,91398/6/2699/12/2610000معاونت فنی و عمرانی2100/6516

4,29198/10/498/12/4100400منطقه12/98/22379 شهرداری2اصالح هندسی دوربرگردان بلوار هاشمی روبروی ستاد راهیان نور در منطقه 34

3,22698/10/1899/1/18100450منطقه19/12/98/23795 شهرداری2تکمیل پارک الله و کودک در کیانشهر در منطقه 35

2,71998/10/2298/12/221006545منطقه19/12/98/24045 شهرداری2ترمیم جداول فرسوده در منطقه 36

1,80498/12/799/2/7100800منطقه19/12/98/28743 شهرداری2رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه 37

1,20898/12/499/2/4100500منطقه12/98/28260 شهرداری2بهسازی و رنگ آمیزی پایه های روشنایی موجود در پارک های سطح منطقه 38

2,13498/12/1799/1/17100970منطقه19/12/98/29633 شهرداری2خاکبرداری و نخاله برداری کانال سلمان توسط منطقه 39

4,10898/12/1799/1/31001000منطقه19/12/98/29606 شهرداری2خرید و اجرای رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه 40

1,40898/11/2399/8/23100650منطقه19/12/98/27228 شهرداری2نصب تجهیزات ترافیکی و جمع آوری تابلو و تجهیزات فرسوده در سطح منطقه 41

در حال انجام مراحل اولیه69799/2/1099/3/10100100منطقه12/99/1937 شهرداری2خرید ابنمای سنگی جهت بوستان روبروی بیمارستان مهر در بلوار چمران منطقه 42

69499/1/2599/2/25100850منطقه19/12/99/673 شهرداری2ترمیم المان سرداران شهید و المان مولوی در منطقه 43

4,83499/2/199/5/1100400منطقه19/12/99/1150 شهرداری2ترمیم پیاده رو و جدولگذاری در سطح منطقه 44

1,12198/11/21سازمان زیباسازي109/15/2/54(صورتجلسه سازمان زیباسازی)خرید کباب پز پارکی درسطح منطقه دو شهرداری 45

46
احداث آیلند در فضای جلوی غرفه ها و اصالح کانالهای دفع آبهای سطحی میدان الغدیر 

صورتجلسه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی)
104/14/17/9/10/1

سازمان ساماندهی مشاغل شهري 

و فرآورده هاي کشاورزي
3,19598/11/29

47
مطالعات مرحله اول و دوم پل پیاده راه دسترسی نمایشگاه دائمی در میدان شهید چمران در 

(صورتجلسه سازمان خدمات موتوری)منطقه دو شهرداری 
1,73298/12/25سازمان خدمات موتوري108/17/13/9/25/2

48
صورتجلسه ) 99/1/31 لغایت 98/10/1نگهداری باغ بوتانیک در منطقه دو شهرداری از تاریخ 

(سازمان پارکها و فضای سبز
1,35898/12/26سازمان پارک ها و فضاي سبز112/14/17/15/2/16/1

49
صورتجلسه سازمان زیبا )خرید کفپوش گرانولی در پارکهای سطح منطقه دو شهرداری 

(طبق لیست پیوستی )(سازی
16,02398/11/21سازمان زیباسازي109/15/2/54

30098/11/21سازمان زیباسازي109/15/2/54(سازمان زیباسازی )فراخوان طراحی المان شهری میدان کیانشهر50

51
در کیانشهر در  (ع)مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم ساماندهی و بهسازی بلوار امام رضا 

(صورتجلسه سازمان پارکها) شهرداری 2منطقه 
1,31498/12/26سازمان پارک ها و فضاي سبز112/14/17/12/15/9/4/1

صفحه 262 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

2گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه          زمان قرارداد

توضيحات
تاریخ خاتمهتاریخ شروع

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

52
در منطقه دو  (دغاغله)مطالعات مراحل اول ودوم بهسازی وتعریض پل کیان آباد بر روی ریل آهن 

شهرداری
1,00098/9/19سازمان بهسازي و نوسازي115/15/17/12/9/45

53
اداره آبهای سطحی توسط منطقه دو  (ورتیکال )تعمیر و جابجایی یک دستگاه پمپ شافت غالفی 

شهرداری
2100/849944298/12/20

2,37398/10/14سازمان عمران شهري101/17/13/14/9/6/1 شهرداری4بهسازی ساختمان شماره 54

2,79398/11/27سازمان فاوا102/12/2/55خرید یک دستگاه سرور و تجهیزات متعلقه توسط منطقه دو شهرداری55

10,00098/8/11سازمان عمران شهري98101/17/14/2/41آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه دو شهرداری در سال 56

1,75998/8/11سازمان خدمات موتوري108/17/2/40احداث باند جنوب به شمال جاده ساحلی در محدوده زیرپل هاللی در منطقه دو شهرداری57

104/14/17/9/10/1اجرای فنداسیون و حوضچه متعادل ساز جهت نصب پکیج تصفیه خانه فاضالب58
سازمان ساماندهی مشاغل شهري 

و فرآورده هاي کشاورزي
1,58498/11/29

59
صورتجلسه  ) شهرداری 2خرید آسفالت جهت عملیات ضروری لکه گیری در سطح منطقه 

(سازمان عمران شهری
8,00098/8/11سازمان عمران شهري101/17/14/2/41

110/16/23/9/3خرید تجهیزات سرای محله کیانشهر توسط منطقه دو شهرداری60
معاون شهردار و رئیس سازمان 

فرهنگی، اجتماعی، ورزشی
3,00098/11/20

565,660 جمع کل

صفحه 263 از 2۹۴



نطقه  دا  3شهرداري منطقه 3ش
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا

صفحه 26۴ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

17,451(کوی نیرو)پروژه های مربوط به مهاجرین 

 شده48ابالغ ماده 17,45193/8/1195/12/2952سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/3/22/1 شهرداری3احداث فاز دوم پارک کوی نیرو  در منطقه 1

19,108پروژه های مربوط به کوی آغاجاری

غير فعال14,0211394/12/0494/12/2920سازمان خدمات موتوری108/17/14/3/4/1 شهرداری3 در منطقه 2واگذاری احداث پارک کوی آغاجاری 2

3
جدولگذاری و پیاده رو سازی و احداث دیوار بلوکی ادامه مسیر پایانه سنگین در منطقه 

 شهرداری3
غير فعال3,50095/6/89520منطقه13/112984

 شده48ابالغ ماده 1,01695/11/17987070منطقه13/121460 شهرداری3جدولگذاری و پیاده روسازی کوی آغاجاری در منطقه 4

5
 تا مدرسه در منطقه 13مطالعه و طراحی پارک محله ای آغاجاری حدفاصل خیابان الدن 

 شهرداری3
انجام نشد5719697سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3

7,320پروژه های مربوط به بلوار پاسداران

6
 3ترمیم و تعویض جداول فرسوده و نصب جداول عروسکی بلوار پاسداران در منطقه 

شهرداری
 شده48ابالغ ماده 1,80794/12/109540منطقه13/103553

7
پیاده روسازی بلوار پاسداران در مقطع خروجی اهواز حدفاصل نیروگاه مدحج تا پل 

(صورتجلسه سازمان عمران)شیبان در منطقه سه شهرداری 
5,51398/10/0345سازمان عمران شهری101/17/14/3/48

6,961پروژه های مربوط به ملی راه

8
ساخت و اجرای آب نمای مکعبی شکل میدان ملی راه واقع در سه راهی فرودگاه در 

 شهرداری3منطقه 
48ابالغ ماده 3,37494/10/2695/12/2965منطقه13/100511

متوقف شده1,55795/9/1596/12/2945سازمان نوسازی و بهسازی115/17/3/51 شهرداری3بهسازی پیاده روهای خیابان زاویه و جدولگذاری در منطقه 9

48ابالغ ماده 2,03093/11/279870منطقه31900/9413احداث پارکینگ فجر سپاه در منطقه 10

8,261پروژه های مربوط به کوی منابع طبیعی

1394/12/0495/12/2975 8,261سازمان خدمات موتوری108/17/14/3/4/1 شهرداری3واگذاری احداث پارک منابع طبیعی در منطقه 11

37,239پروژه های مربوط به کوی فرهنگیان

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

زمان قرارداد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

99/3/31پيشرفت پروژه   

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

صفحه 265 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

زمان قرارداد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

99/3/31پيشرفت پروژه   

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

خاتمه پيمان1,2001394/09/229590منطقه13/98675 شهرداری3 در منطقه 2احداث زمین ورزشی والیبال در کوی فرهنگیان 12

فعال33,74394/5/1194/12/2995منطقه112/17/3/51 شهرداری3احداث سرای محله در کوی فرهنگیان در منطقه 13

14
 در حوزه خدماتی 2 و 1جدولگذاری و پیاده روسازی اطراف ورودی کوی فرهخنگیان 

 شهرداری3منطقه 
2,29698/12/2799/2/2725منطقه13/174520

12,493پروژه های مربوط به زرگان

15
عملیات جدولگذاری و زیرسازی باند کندرو ورودی اهواز از سمت مسجد سلیمان 

(درحال تغییر آدرس به کوی منابع طبیعی)در منطقه سه شهرداری (زرگان)
متوقف11,86695/10/196/12/291717سازمان عمران شهری101/17/14/13/3/16/2

عدم استقبال شرکت پيمانكار6279798سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/3/22/1 شهرداری3بهسازی ایستگاه پمپاژ آب خام پارک زرگان در منطقه 16

7,225پروژه های مربوط به پل سوم

17
 3نورپردازی با طراحی آبشار متحرک عرشه های شمالی و جنوبی پل سوم در منطقه 

شهرداری
متوقف7,22595/12/1896/12/2980سازمان زيباسازی109/15/16/3/45/2

4,350پروژه های مربوط به زوییه

انجام نشد خاتمه 4,35097/5/28980سازمان عمران شهری101/17/14/13/3/16/2 شهرداری3ترمیم نوار حفاری و روکش آسفالت معابر زوییه در منطقه 18

35,821پروژه های مربوط به علی آباد

فعال35,82197/8/199820سازمان عمران شهری101/17/14/13/3/16/2 شهرداری3احداث جاده دسترسی علی آباد در منطقه 19

3,074پروژه های مربوط به زیتون کارمندی

در حال دریافت تامین اعتبار1,44291/12/1497/12/290سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/50مطالعات و طراحی شهری زیتون کارمندی شهر اهواز20

1,63298/12/2799/1/2750منطقه13/174510 شهرداری3تعمیر آبنماهای میدان های چیتا و بهنام محمدی در حوزه خدماتی منطقه 21

987پروژه های مربوط به پارک شهروند

22
 3مطالعه و طراحی فضای سبز ساحلی پارک شهروند تا تاسیسات شرکت نفت در منطقه 

شهرداری
98796970100سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3

صفحه 266 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

زمان قرارداد

3گزارش وضعيت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

معاونت برنامه ريزی و توسعه سرمايه انساني

99/3/31پيشرفت پروژه   

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

74,011پروژه های مشترک

غير فعال70,738979845منطقه کوی ملت تا زرگان4احداث جاده ساحلی حدفاصل فاز 23

24
 کوی 3 متری ذوالفقاری تا زرگان در فاز 32احداث فضای سبز و جاده ساحلی خیابان 

ملت
غير فعال96/11/149825منطقه

25
بازسازی و بهسازی روشنایی پارک های صوتگیر، فاز دوم کوی نیرو،نگارستان و میدان 

 شهرداری3جانبازان در حوزه خدماتی منطقه 
2,17498/12/2799/2/2790منطقه13/174513

26
نصب تجهیزات ترافیکی در بلوار بسیج،بلوار مدرس،بلوار نفت و بلوار شهید حاج قاسم 

 شهرداری3سلیمانی در حوزه خدماتی منطقه 
1,09999/1/2399/3/2375منطقه13/174788

335,204پروژه های مربوط به سطح منطقه 

27
ترمیم نوارهای حفاری طولی و عرضی  معابر پراکنده در سطح نواحی چهارگانه خدمات 

 شهرداری3در منطقه 
3,12195/10/289685منطقه13/120565

1,04398/1/2198/2/2160منطقه13/158679 شهرداری3تعمیر یک دستگاه بابکت در حوزه خدماتی منطقه 28

4,29598/10/1698/11/1650منطقه13/170082 شهرداری3خرید تجهیزات ترافیکی در حوزه خدمات منطقه 29

فعال9,78998/10/2399/3/2385منطقه2100/7745(نوبت اول) شهرداری3زیرسازی تاحد الیه اساس معابر پراکنده در سطح منطقه 30

31
خرید ریسه های ال ای دی جهت آذین نخل های بلوار فرودگاه در حوزه خدماتی منطقه 

 شهرداری3
فعال1,03398/10/2198/11/2150منطقه13/170399

خاتمه پیمان1,05498/12/1399/1/1370منطقه13/173720 شهرداری3خرید رنگ سرد محوری در حوزه خدماتی منطقه 32

فعال2,71998/12/1799/3/1770منطقه13/173963 شهرداری3لوله گذاری دفع آبهای سطحی در حوزه خدماتی منطقه 33

34
اصالح هندسی بلوار گل یخی،پایانه،نفت،فرودگاه و مقابل شرکت ملی حفاری در حوزه 

 شهرداری3خدماتی منطقه 
غیر فعال2,00198/9/598/11/590منطقه13/167950

4,25598/12/2799/3/2745منطقه13/174509 شهرداری3بهسازی بلوار فرودگاه در حوزه خدماتی منطقه 35

2,99898/12/2799/1/2790منطقه13/174530 شهرداری3خرید و اجرای رنگ آمیزی جداول در حوزه خدماتی منطقه 36

37
خرید و نصب نرده بتنی طرخ تنه درختی در محدوده فضای سبز جاده ساحلی در سطح 

 شهرداری3منطقه 
2,89698/12/2460سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/15/3/39/2

269,505 جمع کل

صفحه 267 از 2۹۴



نطقه  دا  4شهرداري منطقه 4ش
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا

صفحه 268 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

4,215پروژه های مربوط به نهضت آباد

99897/12/2298/3/2295منطقه14/15/157646 شهرداری4همسان سازی درب منهول ها واقع در کوی نهضت آباد در منطقه 1

2
جدولگذاری و پیاده روسازی اطراف زمین های خاکی کوی نهضت آباد واقع در 

 اهواز4شهرداری منطقه 
,  شده است 48قرارداد 1,95797/6/2797/8/2780منطقه14/15/148228

1,260969700سازمان عمران شهری101/17/14/17/4/17/1 شهرداری4اصالح هندسی بلوار رفیش توسط منطقه 3

4130,792پروژه های مربوط به جاده ساحلی غربی در محدوده شهرداری منطقه 

,  شده است 48قرارداد 7,68393/12/295/12/295020سازمان پارکها و فضای سبز112/14/4/24/1 شهرداری4عملیات احداث ایستگاه پمپاژ پل پنجم جنب سیلو در منطقه 4

 شده است48قرارداد 32,60795/12/2195/12/2930سازمان بهسازی و نوسازی115/17/4/3/1 شهرداری4بهسازی آیلند کارگر شرقی فاز دوم در منطقه 5

32796/10/697سازمان زیبا سازی109/15/17/4/10/1 شهرداری4اجرا و بهسازی سه المان نورانی در پارک مالیات در محدوده منطقه 6

7
پیاده روسازی و احداث دیوار نرده محوطه بوستان هنر در پارک مالیات در 

 شهرداری4منطقه 
5,5659798سازمان زیباسازی109/15/17/23/16/9/31/2

5,8229497سازمان زیبا سازی109/15/16/4/32/2 شهرداری4ساختمان سیلو در محدوده منطقه 8

22,9789798سازمان خدمات موتوری108/17/14/4/37/1 شهرداری4تکمیل پارک مالیات در منطقه 9

10
 شرکت فوالد 2بازیافت سرد آسفالت مسیر ضلع غربی جاده فوالد درب 

خوزستان تا میدان فوالد
مرکز54,90097/5/2898سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/1

9109798سازمان پارکها و فضای سبز112/14/4/45/1 شهرداری4بهسازی ایستگاه پمپاژ آب خام پارک شقایق در منطقه 11

32,121پروژه های مربوط به کوی بهارستان

12
خاکبرداری وخاکریزی خاک نباتی در بهارستان کوی فرهنگیان خیابانهای 

 شهرداری4خلیج فارس در منطقه 
1,29994/11/49550منطقه14/15/96401

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

رديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 26۹ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

رديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

13
زیرسازی تا حد الیه اساس و جدولگذاری خیابان خلیج فارس در بهارستان در 

 شهرداری4منطقه 
,  شده است 48قرارداد 8,73595/12/2195/12/2940سازمان نوسازی و بهسازی115/17/4/3/1

2,16795/8/1695/12/1690منطقه14/15/113331 شهرداری4احداث زمین ورزشی کوی بهارستان در منطقه 14

15
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن جهت دفع آبهای سطحی خیابان فردوس در منطقه 

 شهرداری4
,  شده است 48قرارداد 1,33996/2/1996/5/19950منطقه14/15/123948

تعطیل3,3961395/02/0495500منطقه14/15/102614 شهرداری4 در منطقه 7 و 1احداث فضای سبز خیابانهای سعادت 16

1,15497/12/798/4/765منطقه14/15/156432 شهرداری4احداث پارک محله ای بهارستان در منطقه 17

18
 4ترمیم و لکه گیری سطوح آسفالتی واقع در کوی بهارستان در منطقه 

شهرداری
1,19998/1/1798/4/1797منطقه14/15/158307

19
 4زیرسازی و آسفالت خیابانهای با عرض کم در کوی بهارستان در منطقه 

شهرداری
10,34798/11/2999/4/2935منطقه2100/8211

20
 واحدی غدیر واقع در کوی بهارستان 48احداث پارک محله ای جنب مجتمع 

 شهرداری4در منطقه 
2,48599/1/1699/4/1625منطقه14/15/176953

21,356پروژه های مربوط به گلستان

تعطیل1,24094/10/199590منطقه14/15/95162 شهرداری4جدول گذاری خیابان مخصوص در گلستان در منطقه 21

2,18094/12/89580معاونت فنی و عمرانی1900/11183 شهرداری4زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای کوی گلستان در منطقه 22

1,38396/6/149830منطقه14/15/129945 شهرداری4لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان گلستان توسط منطقه 23

,  شده است 48قرارداد 3,14696/2/1996/5/1935منطقه14/15/123964 شهرداری4در منطقه  ( 5فاز  )پیاده رو سازی خیابان فروردین 24

25
تعویض جداول فرسوده و کفپوش گذاری آیلند میانی بلوار فروردین در منطقه 

 شهرداری4
,  شده است 48قرارداد 5,56695/12/2195/12/2960سازمان بهسازی و نوسازی115/17/4/3/1

26
 4تریم و لکه گیری سطوح آسفالتی واقع در گلستان در شهرداری منطقه 

شهرداری
در مرحله تحویل موقت1,07897/6/2497/9/2480منطقه14/15/148078

صفحه 270 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

رديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,400979860منطقه14/15/157646 شهرداری4 هکتاری گلستان در منطقه 60طرح ساماندهی اراضی 27

85496970سازمان عمران شهری101/17/14/17/4/17/1 شهرداری4فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر سه راه فروردین توسط منطقه 28

29
خاکبرداری و خاکریزی نباتی در ضلع غربی مسیر پل ششم حدفاصل پل ششم 

 شهرداری4تا بلوار گلستان در منطقه 
1,00898/7/2998/8/2990منطقه2100/6828

30
بهسازی باند جنوبی خیابان ولیعصر تا حد الیه اساس حدفاصل خیابان یاس تا 

 شهرداری4خیابان آذر در کوی گلستان واقع در منطقه 
2,54898/11/898/12/895منطقه2100/7947

31
مطالعه و طراحی پارک ساحلی حد فاصل شهربازی چمران تا پارک قوری در 

 شهرداری4منطقه 
95398/12/26سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/17/12/15/9/4/1

14,610پروژه های مربوط به شهرک برق

1,06194/10/129595منطقه14/15/94738 شهرداری4تکمیل زمین ورزشی شهرک برق در منطقه 32

33
 متری اصلی شهرک برق 32زیرسازی تا حد الیه اساس و جدولگذاری خیابان 

 شهرداری4در منطقه 
,  شده است 48قرارداد 13,51595/12/2195/12/2960سازمان بهسازی و نوسازی115/17/4/3/1

34
تعویض و اصالح جداول محدوده گیت نگهبانی واقع در انتهای شهرک برق 

توسط منطقه چهار شهرداری
349798منطقه

53,834پروژه های مربوط به پارک بانوان

,  شده است 48قرارداد 1,15095/12/16950منطقه1900/12843 شهرداری4احداث دیوار مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان در منطقه 35

تعطیل7,99996/2/2696/6/2650منطقه1900/13113 شهرداری4احداث نرده حفاظ مجموعه فرهنگی ورزشی پارک بانوان در منطقه 36

,  شده است 48قرارداد 44,68597/2/15970سازمان عمران شهری101/51116احداث استخر پارک بانوان37

119پروژه های مربوط به کوی چنیبه

38
تعویض جداول محدوده غربی پارک نخل به سمت آرامستان کوی چنیبه در 

(طبق لیست پیوستی)منطقه چهار شهرداری 
1199798منطقه

صفحه 271 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

رديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

9,986 بهمن22پروژه های مربوط به کوی 

9,98699/1/1999/5/19منطقه2100/8669 شهرداری4 بهمن در منطقه 22زیرسازی خیابانهای ارتباطی 39

120پروژه های مربوط به کوی معین زاده

1209798منطقه شهرداری4جدولگذاری کوی معین زاده توسط منطقه 40

17,876پروژه های مربوط به الهیه

13,94597/10/898/4/850معاونت1900/16423 شهرداری4احداث پارک شهرک الهیه در منطقه 41

48خاتمه قرارداد ماده 3,93197/10/598/1/525معاونت1900/16408 شهرداری4احداث زمین ورزشی شهرک الهیه در منطقه 42

3,500 در منطقه بندی جدید5 قبل از انتقال به منطقه 4پروژه های محالت منطقه 

/19531 شهرداری4 بهمن توسط منطقه22جدول گذاری خیابان 43 12093/2/1895/12/29منطقه91گ

44
عملیات احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان گلستان حد فاصل ورودی پردیس 

 شهرداری4تا خیابان گلدسته در منطقه 
خاتمه قراردادشده است 3,50092/6/293/12/299090سازمان پارکها و فضای سبز112/14/4/26

203,861پروژه های مشترک

45
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمینهای ورزشی کوی پردیس و کوی نهضت آباد در 

 شهرداری4منطقه 
48خاتمه قرارداد ماده 1,80094/3/3194/12/295050منطقه14/15/82031

46
نورپردازی ضلع شرقی و غربی میدان دانشگاه ، پارک میثاق و شیپوری فضای 

 شهرداری4سبز جنب پارک قوری در منطقه 
1,20095/04/3095/12/2950منطقه14/107796

47

احداث پیاده رو در ضلع غربی بلوار آریا حدفاصل انتهای خیابان شهید اقارب 

پرست تا بلوار نارنجستان و ضلع شمالی خیابان شهید اقارب پرست تا بلوار 

 شهرداری4نارنجستان حدفاصل پارک بهاران تا میدان در منطقه 

48قراردادماده 1,74896/12/1397/2/1340منطقه14/15/139100
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مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

رديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

48
حد فاصل پل علوی تا ) شهرداری 4مطالعات احداث شبکه و ایستگاه در منطقه 

(رودخانه کارون 
27595/04/05950سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/17

50095/12/2195/12/3070سازمان بهسازی و نوسازی 115/17/4/43 شهرداری4احداث زمین ورزشی گلبهار و میدان بسیج در منطقه 49
قرارداد خاتمه داده شده 

است

50
مطالعه و طراحی خط انتقال از ایستگاه سیلو تا میدان کارگر و پارک رفیش در 

 شهرداری4منطقه 
60196/7/1980سازمان پارکها و فضای سبز112/14/17/9/9/1

51
همسان سازی دریچه های فاضالب کوی گلستان،شهرک برق،کوی مجاهد و 

 شهرداری4بهارستان واقع در منطقه 
75597/6/2797/9/2790منطقه14/15/148224

52
اصالح هندسی بلوار بوستان واقع در گلستان بین تقاطع خیابان بوستان و 

 شهرداری4خیابان خوش در منطقه 
1,09697/12/2298/2/2220منطقه14/15/157645

53
بهسازی،قیرپاشی و آسفالت و همسان سازی درب منهول ها در سطح مناطق 

 شهرداری5و4
187,01798/12/1499/6/14منطقه2100/8419

54
 4احداث فضای سبز حدفاصل منازل منابع طبیعی تا پل علوی در منطقه 

شهرداری
2,80898/9/498/11/440منطقه14/15/170591

55
ترمیم و احداث پیاده رو در بلوار ساحلی حدفاصل پارک مالیات تا پارک شقایق 

 شهرداری4و خیابان آذین در منطقه
2,93198/9/2798/12/2720منطقه14/15/171786

56
جهت پارک های  (سرسره پلی اتیلن و کفپوش)خرید وسایل بازی 

 شهرداری4مالیات،میثاق،مادر،نهضت آباد،نخلستان و چنیبه علیا در منطقه 
3,13099/1/3199/2/31منطقه14/15/177478

480,999پروژه های سطح منطقه 

2,5009393/12/295033سازمان پارکها و فضای سبز112/14/4/26 شهرداری4عملیات توسعه شبکه آب خام در منطقه 57

21094/9/3094/12/2900سازمان زیباسازی109/15/4/23/2 شهرداری4 متری در سطح منطقه 50نورپردازی پایه پرچم های 58

35794/12/5957070سازمان پارکها و فضای سبز112/14/4/24/1 شهرداری4خرید کود ورمی کمپوست در سطح منطقه 59

14392/4/594/12/2935100سازمان پارکها و فضای سبز4112/14/4/18واگذاری عملیات بهسازی وتوسعه شبکه  آب خام  در منطقه  60

61
خرید ،نصب وایمن سازی مبلمان وتجهیزات شهری ،بازی ،پارکی وتندرستی در 

 شهرداری4منطقه 
4,50093/08/1993/12/2950سازمان زیباسازی15/4/19
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مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

رديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

6,77094/10/2995700منطقه شهرداری4ترمیم سطوح آسفالتی و لکه گیری معابر در منطقه 62

250949470منطقه1200/35335 شهرداری4اجرای فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر در منطقه 63

 شد48قرارداد 6,03595/12/2195/12/2930سازمان بهسازی و نوسازی115/17/4/3/1 شهرداری4زیرسازی خیابانهای پراکنده در سطح منطقه 64

2,50096/5/16980سازمان عمران شهری101/17/14/4/14 شهرداری4خرید آسفالت برای عملیات ضروری لکه گیری در منطقه 65

1,78094/1/109860  منطقه               14/14/75759                شهرداری4همسان سازی دریچه های فاضالب توسط منطقه 66

12097980منطقهخرید رنگ دو جزیی توسط منطقه چهار شهرداری67

1,01197/10/297/11/240منطقه14/15/152286 شهرداری4 متری در منطقه 9 عدد پایه روشنایی 100خرید 68

1,09097/10/297/11/220منطقه14/15/152287 شهرداری4 میل در منطقه 25خرید سرسره پلی اتیلن و کف پوش 69

239959740سازمان خدمات موتوری108/17/14/4/37/1 شهرداری4تانکر آب فضای سبز در منطقه 70

انجام گردید1,198979790سازمان پارکها و فضای سبز112/14/4/45/1 شهرداری4خرید نهال جهت کاشت در منطقه 71

45098/1/2798/3/270منطقه14/15/158888 شهرداری4ساماندهی ایستگاه های اتوبوس در منطقه 72

73
خرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عملیات ضروری لکه گیری در 

 شهرداری4منطقه 
3,50097/3/22970سازمان عمران شهری101/17/14/17/4/17/1

74
 شهرداری در سال 4آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه 

97
10,00097/5/14970سازمان عمران شهری101/17/14/17/4/17/1

1,11698/7/1698/9/1635منطقه14/15/168251 شهرداری4احداث سکوی تماشاگران در زمین های ورزشی در سطح منطقه 75

1,30098/7/1698/9/1660منطقه14/15/168250 شهرداری4جدولگذاری در سطح منطقه 76

صفحه 27۴ از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرح

4گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه 

رديف

   99/3/31 پيشرفت پروژه     

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,30598/12/1199/2/1190منطقه14/15/175862 شهرداری4بهسازی و تعمیر طبقه فوقانی ساختمان اداری در منطقه 77

3,16198/12/2199/3/2140منطقه14/15/176431 شهرداری4ترمیم و لکه گیری آسفالت در سطح منطقه 78

2,84999/1/1699/2/1660منطقه14/15/176952 شهرداری4خرید و اجرای رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه 79

80
خرید و نصب نرده بتنی طرح تنه درختی در محدوده فضای سبز جاده ساحلی 

 شهرداری4در سطح منطقه 
1,65898/12/2450سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/15/4/30/2

81
خرید تجهیزات ، اجرا و راه اندازی آبنمای موزیکال پارک میثاق توسط منطقه 

(صورتجلسه سازمان زیبا سازی)چهار شهرداری 
2,49798/11/200سازمان زیباسازی109/15/4/53

563,403 جمع  کل 
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نطقه  دا  5شهرداري منطقه 5ش
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا

صفحه 276 از 2۹۴



   معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ  به میلیون ریال

ریالی

درصددرصد

223,418پروژه های مربوط به کوی پردیس

(48ماده)اتمام قراردادمالی مرکز31,18093/8/2693/12/2980سازمان بهسازي و نوسازي5115/17/15/14/9/50احداث سرای محله در ورودی پردیس منطقه 1

94/11/1296/12/290سازمان پارکها و فضای سبز112/14/15/9/2/3 مطالعات و طراحی پارك محله ای در مجاورت بازارچه پردیس2

20194/11/1200سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/9/4/1 شهرداری4مطالعه و طراحی پارك محله ای در مجاورت بازارچه پردیس در منطقه 3

غیر فعالمالی مرکز13,97097/8/998/1/945معاونت1900/16045 شهرداری5تکمیل پارك گلفام در کوی پردیس واقع در منطقه 4

نیمه فعالمالی مرکز172,35697/9/1899/3/1810معاونت1900/16275 شهرداری5احداث تقاطع غیرهمسطح زیرگذر انتهای کوی پردیس در منطقه 5

6
مطالعه و طراحی فضای سبز کوی پردیس خیابان گلدسته تعاونی کارکنان دانشگاه 

 شهرداری5آزاد در منطقه 
514979800سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/15/9/2/3

در حال اجرا4,98498/7/2498/10/24550منطقه1/19/38162 شهرداری5ترمیم پیاده رو خیابان گلزار کوی پردیس در منطقه 7

213979800سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/15/9/2/3 شهرداری5 خیابان گلزار در منطقه 1مطالعه و طراحی پارك فاز 8

34,906پروژه های مربوط به الهادی جنوبی

(48ماده)اتمام قرارداد29,05994/7/1195/12/2960سازمان خدمات موتوری108/17/5/38 شهرداری5زیرسازی و آسفالت خیابان الهادی جنوبی در منطقه 9

10
تکمیل زیرسازی تا حدالیه اساس بلوار الهادی جنوبی حدفاصل ایستگاه پمپاژ تا 

 شهرداری5خیابان شرکت سپنتا در منطقه 
در حال اجرامرکز 5,84798/1/1798/4/1770معاونت فنی و عمرانی1900/17050

59,073پروژه های مربوط به کوی مالشیه

48غیر فعال در حال اقدام ماده مالی مرکز29,28494/6/2394/12/2980سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/50 شهرداری5تکمیل سرای محله کوی مالشیه در منطقه 11

تحویل موقت89397/2/1697/5/1695100منطقه1/19/21627 شهرداری5پیاده روسازی باند تندرو و کندرو مالشیه در منطقه 12

13
زیرسازی تا حد الیه اساس مسیر و محوطه سکوی زباله ایستگاه خدمات شهری 

کوی مالشیه
(48ماده)اتمام قرارداد10,00095/3/997/5/990سازمان عمران شهري101/17/13/15/14/9/14/1

3,0009494/12/2960سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10 شهرداری5احداث پل عابر پیاده واقع در مالشیه در منطقه 14

15
 5زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای خاکی کوی مالشیه در منطقه 

(نوبت اول)شهرداری
انصراف پیمانکار15,89698/10/1798/4/1700منطقه2100/7681

فیزیكیمبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

5گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه

99/3/31پیشرفت پروژه   زمان قرارداد
توضیحات

تاریخ خاتمهتاریخ شروع
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   معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ  به میلیون ریال

ریالی

درصددرصد

فیزیكیمبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

5گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه

99/3/31پیشرفت پروژه   زمان قرارداد
توضیحات

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

14,244پروژه های مربوط به گلبهار

انجام نشده14,24493/1/3195/12/2900منطقه1900/8049%25 شهرداری در قالب 5بهسازی معابر کوی گلبهار در منطقه 16

5,736پروژه های مربوط به شهرك رزمندگان

انجام نشده3,73695/5/1895/12/2900سازمان عمران شهري101/17/14/17/6/19/1 شهرداری5زیرسازی و آسفالت معابر شهرك رزمندگان در منطقه 17

شروع نشده2,00094/6/2595/12/2900سازمان میادین104/14/6/4 شهرداری5احداث بازارچه کوی رزمندگان در منطقه 18

582پروژه های مربوط به شهید بقایی

19
مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم فضای سبز جنب بیمارستان شهید بقایی در 

 شهرداری5منطقه 
مرکز 58298/12/26سازمان پارکها و فضاي سبز112/14/17/12/15/9/4/1

24,590پروژه های مشترك

20
 5ترمیم و احداث پیاده رو خیابان کارگر غربی و اصلی فرهنگ شهر در منطقه 

شهرداری
48ماده 1,52595/12/995/12/2950منطقه1/19/8220

21
احداث سکوی ایستگاه ریل باس جنب دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد در سطح 

 شهرداری5منطقه 
در حال اجرا2,19998/1/2698/2/26950معاونت حمل و نقل و ترافیک1/19/32645

در حال اجرا15,5479798100سازمان عمران شهري101/17/14/13/5/18/1 شهرداری5اصالح هندسی بلوار گلستان حد فاصل میدان کارگر تا بقایی در منطقه 22

23
نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی در کوی پردیس،شهرك پیام کریشان در سطح 

 شهرداری5منطقه 
در حال اجرا80098/8/1899/2/189070منطقه1/19/38782

24
جدول گذاری و ترمیم جداول فرسوده بلوار گلشن و خیابان اصلی شهرك پیام در 

 شهرداری5منطقه 
در حال اجرا2,03598/9/3098/11/30550منطقه1/19/40089

25
 5بهسازی و تکمیل روشنایی پارك های اندیشه،بعثت،جوان و گلزار توسط منطقه 

شهرداری
در حال اجرا2,48499/1/2499/4/2450منطقه1/19/43611

258,903پروژه های مربوط به سطح منطقه

2,40095/9/149500سازمان پارکها و فضای سبز112/14/5/25 شهرداری5چمن کاری در سطح منطقه 26

تحویل موقتمالی مرکز8,20895/9/196/3/195منطقه1900/12290 شهرداری5زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای سطح منطقه 27

غیر فعالمالی مرکز13,72095/11/2296/1/2385سازمان عمران شهری101/17/5/37 شهرداری5آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در سطح منطقه 28
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   معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
مبلغ  به میلیون ریال

ریالی

درصددرصد

فیزیكیمبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحردیف

5گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه

99/3/31پیشرفت پروژه   زمان قرارداد
توضیحات

تاریخ خاتمهتاریخ شروع

در حال تحویل موقت1,11497/2/1697/5/1695100منطقه1/19/21624 شهرداری5ترمیم و لکه گیری سطوح آسفالتی سطح منطقه 29

غیر فعالغیر فعال1,27796/12/2697/2/2650منطقه1/19/20468 شهرداری5همسان سازی دریچه های فاضالب در سطح منطقه 30

18,42496/12/2397/6/238550معاونت1900/14874 شهرداری5زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای خاکی در منطقه 31

تحویل موقت1,18597/2/2297/5/2297100منطقه1/19/21859 شهرداری5ترمیم و تعویض جداول فرسوده سطح منطقه 32

33
خرید،نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری،پارکی،بازی ،تندرستی در 

(طبق لیست پیوستی) شهرداری 5پارکهای منطقه 
3,00096/11/2900سازمان زیباسازي109/15/5/45/1

تحویل موقت12096/12/249550منطقه19/20397 شهرداری5تعمیر و بازسازی سرویسهای بهداشتی در سطح منطقه 34

54595/9/149500سازمان پارکها و فضای سبز112/14/5/25 شهرداری5خرید کود ورمی کمپوست در منطقه 35

متوقف شده40,0001394/09/2294/10/2430سازمان خدمات موتوري108/14/17/6/26/1 شهرداری5جدولگذاری و لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در منطقه 36

37
 97 شهرداری در سال 5آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه 

(صورتجلسه سازمان عمران)
متوقف شدهمالی مرکز23,500979885سازمان عمران شهري101/17/14/13/5/18/1

3,500979800سازمان عمران شهري101/17/14/13/5/18/1 شهرداری5خرید آسفالت برای عملیات ضروری لکه گیری در منطقه 38

39
انجام عملیات الیروبی و صفحه کشی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب شهری 

 شهرداری5در منطقه 
0مرکز 2,09898/1/1898/3/1830منطقه1900/17056

تحویل موقت2,20097/11/698/2/69550منطقه1/19/30162 شهرداری5ترمیم و تعویض جداول فرسوده سطح منطقه 40

غیر فعال1,95397/8/1597/11/154045معاونت فنی و عمرانی1/19/27668 شهرداری5احداث فونداسیون پایه های روشنایی در سطح منطقه 41

42
انجام عملیات الیروبی و صفحه کشی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب شهری 

 شهرداری5در منطقه 
در حال اجرا2,49798/8/199/2/19050منطقه1/19/38348

در حال اجرا46098/9/1898/10/18100منطقه1/19/39793 شهرداری5تعمیر و بازسازی ساختمان ناحیه سه خدمات شهری در منطقه 43

در حال اجرامرکز 13,98098/10/1699/3/1620منطقه2100/7663 شهرداری5زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای خاکی در منطقه 44

مرکز مرکز 19,00098/10/16سازمان عمران شهري98101/17/14/5/46 در سال 5آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه 45

620,870 جمع کل

صفحه 27۹ از 2۹۴



نطقه  دا  6شهرداري منطقه 6ش
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا

صفحه 280 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

3,086پروژه های مربوط به کوی گلدشت

1
 کوی گلدشت در 5جدولگذاری آیلند خیابان شش کوی مندلی و خیابان ارغوان 

 شهرداری6حوزه منطقه 
3,08698/10/1898/12/1860منطقه16/153430

37,837پروژه های مربوط به پل و  کوی علوی

11,73193/4/2193/10/2115سازمان  بهسازی  و نوسازی1900/8477 متری علوی جنب پل روگذر68اجرای ابنیه ایستگاه دفع آبهای سطحی خیابان 2

3
بازنگری و طراحی فاز دوم بخشی از طرح جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی 

6 متری علوی در منطقه 68ایستگاه و خط انتقال تحت فشار 
38193/11/894/1/860سازمان  بهسازی  و نوسازی100/10849

10,00093/6/995/12/2920سازمان میادین104/14/4/14(..زیرسازی و محوطه سازی و )تکمیل صورتجلسه  بازار دستفروشان کوی علوی 4

15,00095/4/595/12/290سازمان بهسازی نوسازی115/17/15/14/9/17احداث خط ایستگاه تحت فشار الهادی و اجرای مسیر به سمت رودخانه5

6
احداث ایستگاه پمپاژ دفع ابهای سطحی واقع در بلوار ساحلی گلستان جهت تسریع 

 شهرداری6در تخیله آبهای سطحی کوی علوی در سطح منطقه 
72598/12/599/1/5منطقه16/156013

19,332پروژه های مربوط به کوی انقالب

7
ادامه حدفاصل میدان پانزده  )پیاده روسازی ضلع شمالی وجنوبی خیابان انقالب 

 شهرداری6در منطقه  (خردادتا خیابان قصرشیرین وخیابان شیخ بها تا نبش غزنوی 
2,95993/6/1893/10/140منطقه1900/8757

1,31395/09/17950سازمان زیبا سازی109/15/16/6/47/1 شهرداری6بهسازی و نورپردازی خ انقالب تا بلوار قدس در منطقه 8

9

ترمیم نوار حفاری طولی خیابان سروش شمالی و جنوبی و ترمیم نوارهای عرضی و 

ترمیم جدولگذاری خیابان انقالب و نوار حفاری حد فاصل امیر کبیر تا شیخ بها در 

 شهرداری6منطقه 

5,060979830سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

10,00097980-- خرداد15احداث تقاطع غیر همسطح خیابان ابومسلم به میدان 10

36,216پروژه های مربوط به کوی عین دو

4,00094/9/2394/12/2930سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/10 شهرداری6احداث پل فلزی عابر پیاده واقع در عین دو در منطقه 11

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پیشرفت پروژه       

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 281 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پیشرفت پروژه       

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

1,5911396/02/179650منطقه16/104211 شهرداری6احداث زمین ورزشی فوتبال در پارک کوی عین دو در منطقه 12

1,40897/8/2998/1/2960منطقه16/131662 شهرداری6ترمیم نوارهای حفاری معابر عین  دو، در حوزه خدماتی منطقه 13

29,21797/10/898/6/890معاونت فني و عمراني1900/16424 شهرداری6زیرسازی تا حد الیه اساس و جدولگذاری خیابانهای عین دو در منطقه 14

16,785پروژه های مربوط به مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر

10,63697/6/297سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2خرید تجهیزات سیستم سرمایشی پروژه مجموعه فرهنگی غدیر15

6,14998/12/699/1/690منطقه2100/8366 شهرداری6تجهیز مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر در منطقه 16

41,246پروژه های مربوط به حمیدیه

17
حمیدیه در منطقه -خاکبرداری و خاکریزی نباتی و احداث فضای سبز ورودی  اهواز 

 شهرداری6
(نیاز به بروز رساني دارد ).پروژه متوقف مي باشد40,00093/10/1396/12/2940سازمان خدمات موتوری108/17/14/6/39/1

18
شمال و جنوب جاده  ) شهرداری 6مطالعات و احداث شبکه و ایستگاه در منطقه 

حمیدیه و غرب جاده خرمشهر
9631395/04/0595/12/2920سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/17

19
 6مشاوره و طراحی مرحله اول و دوم المان ورودی اهواز از سمت حمیدیه منطقه 

شهرداری
28397/10/1697/2/1690معاونت فني و عمراني1900/16494

950پروژه های مربوط به کمپلو جنوبی

9501396/02/179570منطقه16/104210 شهرداری6 متری توسط منطقه 68احداث میدان در تقاطع خیابان فراهانی و 20

3,500پروژه های مربوط به کوی مالشیه

104/14/6/393,50094/6/2594/12/29 شهرداری6واگذاری تکمیل بازارچه مالشیه در منطقه 21

3,071پروژه های مشترک

22
احداث دو دهنه آبرو دالی تک دهنه در باند کندرو جنوبی و شمالی عین دو به 

 شهرداری6سیاحی،در منطقه 
88097/3/2297/5/220منطقه16/123060

23
عملیات زیرسازی، جداول و کفپوش خیابان حریم راه آهن، حدفاصل پل علوی و 

 شهرداری6خیابان بهارستان، در حوزه خدماتی منطقه 
2,19198/2/898/5/85منطقه16/139955

صفحه 282 از 2۹۴



مبلغ به میلیون ریال

ریاليفیزیكي

درصددرصد

توضیحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

زمان قرارداد

6گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

99/3/31پیشرفت پروژه       

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

624,368پروژه های مربوط به سطح منطقه  

24
 6خرمشهر در منطقه - احداث جوی روباز در معابر کوی های غربی جاده اهواز 

شهرداری
6,11292/8/192/11/120سازمان نوسازی و  بهسازین.ب/ 4092

68591/10/1791/12/1760منطقه16/26910همسطح سازی درب منهول ها25

3,50095/8/2295/11/2260منطقه16/96505 شهرداری6ترمیم سطوح اسفالتی و لکه گیری معابر اصلی  در منطقه 26

1,04594/12/2495/2/2420منطقه16/85172 شهرداری6لوله گذاری آبهای سطحی در منطقه 27

3,44796/11/197/3/10معاونت فنی و عمرانی- شهرداری6پیاده روسازی و ترمیم پیاده رو محالت متفرقه در سطح منطقه 28

1,13097/8/2198/1/2170منطقه16/131165 شهرداری6لکه گیری سطوح آسفالتی در حوزه خدماتی منطقه 29

2,11397/11/798/2/75منطقه16/135527 شهرداری6زیرسازی و آسفالت کوچه های کم عرض، در حوزه خدماتی منطقه 30

1,19497/12/2298/1/220منطقه16/138404 شهرداری6خرید وسایل آذین بندی و روشنایی، در منطقه 31

1,78598/8/1998/11/1995منطقه16/150339 شهرداری6آیلند گذاری جهت آرام سازی درب مداری در خیابان فراهانی در منطقه 32

2,16098/8/2898/11/2850منطقه16/150908 شهرداری6خرید و نصب تجهیزات و عالئم ترافیکی، در منطقه 33

1,19798/10/1499/1/1480منطقه16/153111 شهرداری6خرید و اجرای رنگ دوجزئی در منطقه 34

186,391 جمع کل

صفحه 283 از 2۹۴



نطقه  دا  7شهرداري منطقه 7ش
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا

صفحه 28۴ از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

27,495پروژه های مربوط به کوی رمضان

3,000949550سازمان میادین104/14/17/69/1 شهرداری7احداث بازارچه کوی رمضان در منطقه 1

2
انجام عملیات روشنایی مسیر تقاطع غیر همسطح والیت و کوی رمضان در 

 شهرداری7منطقه 
6,38697/7/109760سازمان عمران شهری101/17/13/15/14/9/14/2

3
 7زیرسازی و آسفالت جاده انتهای کوی رمضان زیر بهداشت در منطقه 

شهرداری
59196/11/1097/1/100منطقه7/14/13585

35095/6/28950سازمان زیبا سازی109/15/16/7/49 شهرداری7انجام خدمات طراحی میادین والیت و کوی رمضان در منطقه 4

5
تکمیل دیوار و احداث جوی روباز جمع آوری دفع آبهای سطحی انتهای کوی 

 شهرداری7رمضان در منطقه 
6,94296/11/289735منطقه1900/14585

6
 34 تا 31تکمیل قرارداد احداث دیوار حائل شسیبدار حد فاصل خیابانهای 

 شهرداری7کوی رمضان در منطقه 
10,22697/10/1598/1/1540معاونت1900/16491

26,140پروژه های مربوط به کوی سلطانمنش

26,14094/8/3096/12/2985سازمان عمران شهری101/17/14/17/7/6/2 شهرداری7احداث ساختمان آتش نشانی جنب انبار هاللی در منطقه 7

1,801پروژه های مربوط به بلوار نواب

8
احداث دیوار سنگی با سنگ ورقه ای در امتداد دیوار بتنی بلوار نواب در 

 شهرداری7منطقه 
1,80197/10/298/1/240منطقه7/14/12434

2,000(نهج البالغه)پروژه های مربوط به عامری 

2,00093/06/0193/12/290سازمان نوسازی و بهسازی115/15/9/31/18 شهرداری7مطالعات و طراحی خیابان نهج البالغه در منطقه 9

10,521پروژه های مربوط به حصیرآباد

2,86194/2/2294/12/299030سازمان میادین104/14/7/52 شهرداری7ساماندهی دستفروشان آبزیان حصیر آباد در منطقه 10

11
جنب معاونت امور اجتماعی ) احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی حصیرآباد 

 شهرداری7در منطقه  (و فرهنگی
5,00095/4/59530سازمان نوسازی و بهسازی115/17/15/14/9/17

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

صفحه 285 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

12
  حصیر آباد و بلوار 6زیرسازی و آسفالت دستی پشت دیوار حائل خیابان 

 شهرداری7نواب در منطقه 
2,66097/12/1998/3/1900منطقه7/14/16690

2,504پروژه های مربوط به پارک الله

13
مطالعه و طراحی احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پارک الله تا برومی در 

 شهرداری7منطقه 
1,12496/07/019600سازمان پارک ها و فضای سبز112/14/17/9/9/1

1,3801394/10/0695/12/2900سازمان عمران شهری101/17/2/1/3 شهرداری2زیرسازی معابر اطراف پارک الله در منطقه 14

1,198پروژه های مربوط به کوی سپیدار

1,19897/7/1697/9/1670منطقه77/14/9517اصالح هندسی روبروی بیمارستان امیرالمومنین در شهرداری منطقه 15

674پروژه های مربوط به بلوار بسیج

16
ساخت،نصب و رنگ آمیزی نرده زیر پل عابر پیاده بلوار بسیج در شهرداری 

7منطقه 
67497/11/2998/1/2930منطقه7/14/15466

3,887پروژه های مربوط به کوی چهارصد دستگاه

17
زیرسازی و آسفالت محوطه منازل تخریب شده کوی چهارصد دستگاه در 

 شهرداری7منطقه 
3,88797/11/2998/2/2950معاونت1900/16819

1,080پروژه های مربوط به پل طبیعت

1,08097/12/1497/12/2915سازمان زیباسازی109/15/17/23/16/9/31/2 شهرداری7تعمیر نورپردازی پل طبیعت در سطح منطقه 18

16,263پروژه های مشترک

19
حصیر آباد به  ) شهرداری 7مطالعات احداث شبکه و ایستگاه در منطقه 

(سمت عامری و رودخانه 
1,38095/6/149550سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/18/9/17/1

20
 7مسقف نمودن پل های عابر پیاده در بلوار نواب و پاسداران در منطقه 

شهرداری
1,76097/10/498/1/490منطقه7/14/12594

صفحه 286 از 2۹۴



مبلغ  به میلیون ریال

رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

99/3/31پيشرفت پروژه      زمان قرارداد

7گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه

مبلغ قراردادمجریشماره قراردادشرحرديف

 شهرداری اهواز  
 سرمایه انسانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

21
تخریب کانال بلوکی و احداث کانال بتنی کوی رمضان جنب ورزشگاه شهید 

 شهرداری7نریمی در منطقه 
3,19298/1/1798/4/1790منطقه1900/17052

22
 7اجرای گلفوژ بتنی ورودی کوی رمضان و پارک کوهساران در منطقه 

شهرداری
9,93198/1/1798/5/1700منطقه1900/17051

728,463پروژه های سطح منطقه 

1,20094/09/2394/12/2950سازمان بهسازی و نوسازی115/17/15/14/9/50 شهرداری7مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم تپه تفرجگاهی در منطقه 23

10,00096/12/139660سازمان عمران شهری101/17/14/17/7/6/2 شهرداری7آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه 24

25
 7 متری در منطقه 45آسفالت دستی خیابان های فرعی کم عرض کوی 

شهرداری
1,70098/3/2798/5/2700منطقه7/8/3339

26
لیتری جهت استفاده در 7701خرید مخازن نگهداشت موقت پسماند 

7شهرداری منطقه 
3,37598/11/1599/2/150منطقه7/8/14258

27
تعمیر و تجهیز ایستگاه های اتوبوس معمولی در مناطق 

7نواب،حصیرآباد،عامری،سپیدار و کوی رمضان توسط شهرداری منطقه 
54498/11/2699/1/260منطقه7/8/14777

28
خرید ایستگاه های اتوبوس در مناطق نواب،حصیرآباد،عامری،سپیدار و 

7کوی رمضان توسط شهرداری منطقه 
99698/11/2698/12/260منطقه7/8/14776

29
 متری کوی رمضان در شهرداری 68احداث پیاده روهای ارتباطی در آیلند 

7منطقه 
1,75098/12/2799/2/2770منطقه7/14/16473

30
ترمیم وپیاده روسازی با بتن دکوراتیو اطراف آبنمای موزیکال واقع در فضای 

 شهرداری7سبز حاشیه جاده ساحلی شرقی در منطقه 
2100/84343,89899/1/14

31
 شهرداری در 7آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه 

98سال 
5,00098/8/2050سازمان عمران شهری101/17/14/7/42

122,026 جمع کل 

صفحه 287 از 2۹۴



نطقه  دا  8شهرداري منطقه 8ش
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا

صفحه 288 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

46,677پروژه های پارک

7,26489/3/2589/9/212025منطقه شهرداری8منطقه  (شهربازی)احداث پارک معلم 1

2
 8در منطقه  (پارکهای محله ای)اجرای پروژه های توسعه فضای سبز 

(احداث پارک بهاران)شهرداری
2,19491/2/19915050سازمان پاركها و فضاي سبز1700/7761

 شد10,41893/8/2794/12/29656048سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/8/28/1 شهرداری8عملیات احداث پارک سعادت در منطقه 3

5,36993/12/1393/12/297570سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/8/28/1 شهرداری8در منطقه (الوند)عملیات احداث پارک کودک 4

شروع بکار19,10294/5/395/12/292525سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/8/13/1 شهرداری8تکمیل پارک گوهر در منطقه 5

6
 8تکمیل زمین ورزشی محله ای در انتهای پارک سوسن در منطقه 

شهرداری
2,08096/10/2797/1/278590منطقه18/96/22321

7
 هکتاری و 18خرید لوازم پلی اتیلنی جهت تعمیرات و لوله گذاری پارک 

 شهرداری8باغ گلها در منطقه 
250979800منطقه

177,904پروژه های کوی مهدیس

4,57692/11/1593/11/152020سازمان عمران شهري17/8/15(کوی مهدیس) شهرداری8احداث ایستگاه آتش نشانی در منطقه 8
قبل از واگذاری به منطقه 

 شد48پروژه 

86,16296/11/1197/3/119090معاونت1900/14473 شهرداری8قیرپاشی و آسفالت معابر کوی مهدیس در منطقه 9

10
زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای تعاونی مسکن شرکت نفت و سپنتا 

 شهرداری8واقع در کوی مهدیس در منطقه 
8,14097/1/2697/5/268595معاونت1900/14965

11
زیرسازی خیابانهای تعاونی مسکن شرکت نفت و سپنتا واقع در کوی 

 شهرداری8مهدیس در منطقه 
10,41596/12/08978595منطقه1900/14693

12
زیرسازی تا حد الیه اساس و جدولگذاری باند دوم ورودی بنکداران تا 

 شهرداری8تعاونی بانک مسکن واقع در کوی مهدیس در منطقه 
3,32696/11/197/2/100معاونت1900/14380

 شرایط 48ابالغ ماده 

عمومی پیمان

13
زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای آزاده و نیروهای انتظامی کوی 

 شهرداری8مهدیس در منطقه 
در مرحله ی ابالغ قرارداد11,92496/5/14969855سازمان عمران شهري101/17/14/13/8/20/1

14
 متری مسیرهای اصلی کوی 12احداث فونداسیون پایه های روشنایی 

 شهرداری8مهدیس در منطقه 
2,11597/12/1298/4/124045منطقه18/97/24192

15
 20ضلع جنوبی )زیرسازی خیابانهای خاکی تعاونی مسکن نورد لوله

 شهرداری8واقع در کوی مهدیس در منطقه (متری
18,98697/8/2397/12/236585معاونت فنی و عمرانی1900/16119

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

صفحه 28۹ از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

16
زیرسازی خیابانهای خاکی تعاونی مسکن زندان ها و بهداشت و درمان 

 شهرداری8واقع در کوی مهدیس در منطقه 
6,95597/8/3097/11/309090معاونت فنی و عمرانی1900/16161

17
مقاوم سازی مسیر خطوط انتقال آب تصفیه خانه در محل تالقی پروژه 

 شهرداری8جدید االحداث مسیر پل ششم در کوی مهدیس در منطقه 
2,46197/3/998سازمان عمران شهري101/17/13/15/14/9/14/2

18
زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای تعاونی مسکن جانبازان و 

 شهرداری8 واقع در کوی مهدیس منطقه 2فرهنگیان 
10,41496/12/897/5/82020معاونت1900/14693

19
تکمیل زیرسازی و جدولگذاری باند دوم بلوار اصلی مهدیس حدفاصل 

 شهرداری8میدان مادر تا چهارراه بنکداران در کوی مهدیس در منطقه 
12,43098/11/599/4/52520منطقه2100/7877

5,283 دستگاه300پروژه های کوی 

5,00095/10/2596/12/298080سازمان خدمات موتوري108/14/17/13/9/1/4 دستگاه تا مسیر پل ششم300احداث باند دوم خیابان روبروی کوی 20

28394/11/1294/12/2970100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/20 مطالعات و طراحی فضای سبز ضلع جنوبی منازل سیصد دستگاه21

1,065(خروسیه )پروژه های کوی مدرس

22
جرای عملیات بهسازی آب نمای پارک شهدا واقع در خروسی در منطقه 

 شهرداری8
60593/5/2893/8/275050منطقه18/94254

46096/3/3196/5/319070منطقه18/96/69418 شهرداری8بهسازی زمین ورزشی چمن مصنوعی کوی مدرس در منطقه 23

2,196پروژه های مربوط به بلوار صداقت

24
زیرسازی و تکمیل باند کندرو بلوار صداقت شرقی و پشت بازارچه نمکی 

 شهرداری8در منطقه 
2,19697/12/598/3/54550منطقه18/97/23370

6,674پروژه های مربوط به کوی طالب

25
زیرسازی خیابانهای خاکی کوی طالب در پشت دیوار شرکت لوله سازی 

 شهرداری8در منطقه 
6,67497989065سازمان عمران شهري101/17/14/13/8/20/1

262پروژه های مربوط به شهیدهاشمی

26
 8ترمیم و بهسازی درزهای انبساط پل روگذر شهید هاشمی در منطقه 

شهرداری
26295/8/1596/12/2900سازمان بهسازي و نوسازي115/17/8/32/1

1,330پروژه های مربوط به بلوار جواد االئمه

27
 8عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی بلوار جواد االئمه در منطقه 

شهرداری
78093/10/1093/12/1000منطقه18/103157

پیمانکار مشمول ماده 

. شده است48

28
خرید و نصب تجهیزات ترافیکی پل روگذر جدید االحداث جواد االئمه 

توسط منطقه یک شهرداری
منطقه یک می باشد5501395/04/2195/12/29منطقه11/38/166771

صفحه 2۹0 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

15,800پروژه های مربوط به امام شرقی

 شد9,14595/9/1495/12/29806048سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/8/28/1 شهرداری8احداث پارک انتهای بلوار امام شرقی در منطقه 29

30
کفپوش گذاری و تکمیل خاک نباتی پارک انتهای بلوار امام شرقی در 

منطقه هشت شهرداری
6,65597/6/26988070سازمان خدمات موتوري108/17/8/37

2,705پروژه های پادادشهر

31
جدولگذاری و پیاده روسازی تعدادی از خیابان های فاز یک و دو 

 شهرداری8پادادشهر در منطقه 
2,70597/12/1998/3/195560منطقه1900/16981

2,402پروژه های بلوار هاتف

2,4029697سازمان عمران شهري101/17/14/13/8/20/1 شهرداری8اصالح هندسی بلوار هاتف در منطقه 32

2,277پروژه های پل فوالد

2,2779798سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/8/13/1 شهرداری8بهسازی ایستگاه پمپاژ جنب پل فوالد در منطقه 33

34,196پروژه های پل پنجم

34,196979800سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/8/13/1 شهرداری8خط انتقال آب خام از ایستگاه جنب پل پنجم در منطقه 34

11,514پروژه های رزمندگان

35
زیرسازی باند دوم و احداث دیوار بلوکی سمت کانال دفع آبهای سطحی 

 شهرداری8متری رزمندگان در منطقه 40در خیابان 
11,51498/10/1699/2/164045منطقه2100/7664

169,779پروژه های مشترک

36
 8اجرای اصالحات هندسی بلوار دماوند و تقاطع مخابرات در منطقه 

شهرداری
33493/5/1493/6/3160100منطقه18/93242

37
 2000احداث مسیر دو باند حد فاصل میدان فوالد تا ورودی مسکن مهر 

واحدی نفت
معاونت فنی73,73495/09/2097/12/2920سازمان بهسازي و نوسازي115/117/14/9/50

38
 8در منطقه (دستفروشان)عملیات احداث جمعه بازار بهشت آباد 

شهرداری
15,00093/8/2895/12/294060سازمان میادین104/14/8/41

 درصد اعالم 95منطقه 

كرده

39
زیر سازی تا حد الیه اساس و جدولگذاری خیابانهای وصال و کیوان در 

 شهرداری8منطقه 
 و معارض48ابالغ 3,37893933035منطقه1900/8689

صفحه 2۹1 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

40
 مترمربع در زیرگذر پل 2000طراحی و اجرای کاشی کاری به متراژ 

شهیدهاشمی
10,35093/07/2397/12/2985100سازمان زیباسازي109/15/17/23/16/9/31/2

37,00093/10/2794/12/295040منطقه1900/9286 شهرداری8احداث ساختمان اداری و ساختمانهای جانبی در منطقه 41
 (همکف )فازاول 

درصد100

42
 8احداث پیاده رو سازی ضلع شمالی و جنوبی بلوار سپهر در منطقه 

شهرداری
3,52293/9/994/1/98055منطقه18/101244

43
احداث سکوی معمولی ایستگاه اتوبوس در بلوار آرش،کوی نبوت،بلوار 

 شهرداری8الوند و بلوار دعبل خزائی توسط منطقه 
در مرحله برگزاری مناقصه45596/10/2796/12/2700منطقه18/96/22319

44
جدولگذاری روبروی نمایشگاه اتومبیل و ضلع جنوبی بلوار هجرت در 

 شهرداری8منطقه 
43996/12/1497/1/148555منطقه18/96/28095

45
زیرسازی تا حد الیه اساس ارتباطی پشت کوی طاهر،بلوار ناصح شرقی و 

 شهرداری8پارکینگ و محوطه ساختمان اداری منطقه 
4,82196/12/1297/4/122525معاونت18/96/28095

پيمانكار مشمول ماده 

. شده است48

46
در  (آبنماهای بلوار معلم،میدان قانا و پارک رشد)بهسازی و مرمت آبنماها 

 شهرداری8منطقه 
69397/6/1297/7/1285100منطقه18/97/11239

47
جدولگذاری و پیاده روسازی تعدادی از خیابان های کوی نبوت،باهنر و 

 شهرداری8فوالدشهر در منطقه 
2,35197/12/1997/3/196065منطقه1900/16980

48

تکمیل زیرسازی و جدولگذاری باند دوم بلوار اصلی مهدیس حدفاصل 

میدان هجرت تا چهار راه بنکداران و زیرسازی تا حد الیه اساس خیابان 

 شهرداری8کیوان در منطقه 

17,70297/3/797/9/790100معاونت1900/15208

8203,475سطح منطقه 

49194/10/594/12/298085منطقه18/94/17991 شهرداری8رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده در منطقه 49

50
تهیه  ) شهرداری 8لکه گیری آسفالت خیابانهای متفرقه نواحی منطقه 

(آسفالت به عهده کارفرما 
86894/7/2894/12/298070منطقه18/94/13358

1,20094/8/495/12/2900سازمان خدمات موتوري8108/14/8/9 خاکریزی نباتی تعدادی از فضای سبزهای منطقه 51

91896/12/239600منطقه18/96/29203 شهرداری8خرید و اجرای رنگ دو جزیی توسط منطقه 52

53
 8قیر پاشی و آسفالت معابر زیر سازی شده در شهرداری منطقه 

شهرداری
22,6759393/12/2980100سازمان عمران شهري

4,7059393/12/2990100سازمان پاركها و فضاي سبز814/8/29/1واگذاری عملیات خرید بذر ،نهال ،سم  و کود در منطقه  54

55
برداشت تپه و کوه با کاربری فضای سبز مشرف به منازل مسکونی منطقه 

8
4,95396/6/4987580سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/50

56
 8اجرای جدولگذاری و کفپوش گذاری پنج پارک واقع در سطح منطقه 

شهرداری
74497/11/0298/1/023035منطقه18/97/20899

صفحه 2۹2 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

57
جدولگذاری و پیاده روسازی محوطه پشت ساختمان اداری جدید در 

 شهرداری8منطقه 
2,09797/12/1598/3/157050منطقه18/97/24562

58
 8همسان سازی دریچه های فاضالب تعدادی از خیابانهای سطح  منطقه 

شهرداری
1,10397/12/1898/4/186050منطقه18/97/24814

59
 شهرداری در 8آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه 

97سال 
13,80097987070سازمان عمران شهري101/17/14/13/8/20/1

2,00097988585سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/8/13/1 شهرداری8خرید نهال جهت کاشت در منطقه 60

1,18498/1/2798/4/2700منطقه18/98/966 شهرداری8 ایستگاه اتوبوس استیل در منطقه 11خرید و نصب 61

94598/1/2698/2/2600منطقه18/98/827 شهرداری8خط کشی محوری منقطع در منطقه 62

63
 لیتر گالوانیزه حمل زباله دو میل بدون چرخ در سطح 770خرید مخازن 

 شهرداری8منطقه 
1,39998/2/2298/3/2200معاونت خدمات شهري1900/17267

64
خرید وسایل و لوازم برقی جهت پارکها، میادین و تاسیسات در سطح 

 شهرداری8منطقه 
1,98598/6/1298/7/127070معاونت خدمات شهري2100/6422

2,49098/10/1098/11/1090100منطقه18/98/18070 شهرداری8رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده در منطقه 65

66
تکمیل زیرسازی خیابان آرش و پارکینگ و محوطه ساختمان اداری واقع 

 شهرداری8در منطقه 
3,59798/10/3099/12/308085منطقه18/98/19550

67
زیرسازی خیابانهای خاکی تعاونی جهاد استان واقع در کوی مهدیس 

 شهرداری8منطقه 
8,23398/11/899/2/800منطقه2100/7934

پيمانكار درخواست ابالغ 

 را نموده است48ماده 

68
 لیتری جهت استفاده در 770خرید مخازن نگهداشت موقت پسماند 

 شهرداری8منطقه 
1,77098/11/2998/12/294040منطقه18/98/21889

3,53298/12/2499/12/2490100منطقه18/98/24043 شهرداری8خرید و اجرای رنگ آمیزی جداول در سطح منطقه 69

2,77898/10/3098/11/309090منطقه18/98/19546 شهرداری8آبنمای کف خشک بومهن واقع در منطقه 70

71
 8خرید پایه های روشنایی با فنداسیون،کابل و تابلو برق در منطقه 

شهرداری
1,80198/12/1199/1/1100منطقه18/98/22967

72
 8تعمییر و بهسازی و رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در منطقه 

شهرداری
1,30398/12/1199/1/119090منطقه18/98/22969

65,53398/12/2599/12/252015منطقه2100/8554(نوبت اول)شهرداری8تکمیل ساختمان اداری منطقه 73

74
 8احداث فنداسیون و نصب تابلو راهنمای مسیر شهری در منطقه 

شهرداری
1,20098/12/2899/2/288085منطقه18/98/24385

صفحه 2۹3 از 2۹۴



رياليفيزيكي

درصددرصد

توضيحات
تاريخ خاتمهتاريخ شروع

8گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحردیف

99/3/31پيشرفت پروژه     زمان قرارداد

 شهرداری اهواز  
 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

1,64299/2/399/4/35050منطقه18/99/832 شهرداری8 ایستگاه اتوبوس استیل سه متری در منطقه 11خرید و نصب 75

76
بهسازی و احداث سکوی تماشاگران در زمین خاکی واقع در پارک شهدا 

 شهرداری8پشت دیوار سازمان آرامستانها در منطقه 
4,24798/12/127030سازمان خدمات موتوري108/17/14/8/37/2

معاونت فني4,14297/12/22سازمان بهسازي و نوسازي115/15/17/12/9/45(پل فوالد) احداث اتوبان ، مسیر پل ششم 77

36,00098/10/37070سازمان عمران شهري101/17/14/8/38 شهرداری8آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت توسط منطقه 78

79
 8، باطری و محفظه جهت ساختمان اداری منطقه UPSخرید و نصب 

شهرداری
102/8/13

سازمان فناوري اطالعات و 

ارتباطات
30098/5/800

80
 8خرید و نصب سیستم مکانیزه نوبت دهی جهت واحد صدور منطقه 

شهرداری
102/8/13

سازمان فناوري اطالعات و 

ارتباطات
15098/5/800

81
 8نصب و راه اندازی خطوط مخابراتی تلفن در ساختمان جدیدمنطقه 

شهرداری
102/8/13

سازمان فناوري اطالعات و 

ارتباطات
49098/5/800

82
 8خرید آسفالت جهت عملیات ضروری لکه گیری در سطح منطقه 

شهرداری
3,50098/10/37570سازمان عمران شهري101/17/14/8/38

683,539 جمع کل

صفحه 2۹۴ از 2۹۴
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