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صفحه 1 از8۰



:  مقدمه
پروژدر راستاي  مديريت پروژه ها و منابع، با استقرار فرآيند تامين اعتبار و تخصيص پرداخت ها به پروژه           ب پر يص و ر ب ين ي ر ر ر ب بع و پروژ يري ي ر ر

هاي عمراني در معاونت برنامه ريزي و توسعه و همچنين جمع آوري اطالعات كنترل پروژه از طريق سامانه 
بصورت ماهيانه توسط رابطين كنترل پروژه در تمامي حوزه هاي كاري، باعث گرديد اطالعات ) سما(آماري 

پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري كالنشهر اهواز از سال هاي گذشته تاكنون جمع آوري و تكميل گردد، پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري كالنشهر اهواز از سال هاي گذشته تاكنون جمع آوري و تكميل گردد، 
.كه نسخه اي از اطالعات منطقه هفت اكنون پيش روي شماست

لذا در جهت بهبود و ارتقاء اين فرآيند، معاونت برنامه ريزي و توسعه با همكاري بخش هاي ديگر سازماني، در 
ا   نا ز ا  ژ  كا   ا ا ا ش اش ك  ان   از ا  ك ا   ق حال استقرار مديريت يكپارچه سازماني مي باشد، كه براي شهرداري امكان مديريت پروژه ها، منابع، زمان و ال ا

.هزينه را فراهم نموده و تمامي حوزه هاي فعاليت شهرداري اهواز را پوشش مي دهد
اميد است با استقرار و بهره برداري كامل از اين سامانه، بتوانيم گامي مهم در جهت تسهيل در برنامه ريزي 

ها، تصميم گيري ها و حداكثر استفاده از منابع ، سنجش و افزايش كارايي و عملكرد سازماني برداشته  
.باشيم

                                                                                
                                                                         

ابـراهيم نـوشادي                                                                                                                             
ه ريزي و توسعهمعاون برنام                                                                                                                      ه ريزي و توسعهمعاون برنام                                                                                                                     

صفحه 2 از8۰



شهرداري اهواز

معاونت برنامه ريزي و توسعه

خالصه گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران

تكميل شده و در حال اجرا 

صفحه 3 از8۰



مبلغ  به ميليون ريال

ژف اش  ا ژلغ ق ا  ات ض ت

خالصه گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 2

تاريخ گزارش: 95/3/25    معاونت برنامه ريزي و توسعه

توضيحاتتعداد پروژهمبلغ قراردادشرح پروژهرديف

1,142,240474پروژه هاي تكميل شده1

970,358254پروژه هاي در حال اجرا2

2,112,598728 جمع كل

صفحه 4 از8۰



شهرداري اهواز

معاونت برنامه ريزي و توسعه

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

صفحه 5 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

70090/8/790/11/6100100منطقه2/19/26381اجراي عمليات احداث ديوار گمرك واقع در منطقه 2 شهرداري1

68690/8/2890/10/28100100منطقه2/19/28870اجراي عمليات  زيرسازي محوطه گمرك واقع در منطقه 22

70090/12/2091/2/21100100منطقه2/19/43654محوطه سازي جنب گمرك واقع در منطقه 2  شهرداري3

56390/8/490/8/19100100منطقه2/19/26048خريد  تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 2 شهرداري4

69690/6/2390/12/24100100منطقه2/19/20705همسان سازي درب منهول ها، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري5

68390/2/2690/5/10100100منطقه2/19/20506ترميم سطوح آسفالتي ( لكه گيري و نوارهاي حفاري) ، واقع در منطقه62

69590/8/590/10/5100100منطقه2/19/26325ترميم پياده روها در سطح منطقه 2 شهرداري7

69590/8/1190/12/9100100منطقه2/19/27014ترميم جداول فرسوده در سطح منطقه 2 شهرداري8

اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت خيابان 17 شرقي روبروي بيمارستان آريا، خيابان منتهي به 30 كيان آباد و اجراي 9
زمين اسكيت محوطه زيرپل توحيد و پياده سازي محوطه بازي پارك زردشت واقع در منطقه 2 شهرداري

49790/7/2090/10/5100100منطقه2/19/24126

اجراي عمليات زيرسازي و آسفالت معابر خاكي خيابان هاي شرق كيانپارس، واقع در حوزه 10
خدماتي منطقه 2 شهرداري

4,11290/9/1290/12/12100100منطقه1900/2779

10,027

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

جمع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

صفحه 6 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

69890/9/590/11/5100100منطقه2/19/29816وسايل بازي پلي اتيلن يا چوبي پارك هاي محله اي (  شفق، رضا و مهر) 11

68990/9/590/11/5100100منطقه2/19/29818وسايل بازي تندرستي پارك هاي محله اي (  شفق، رضا و مهر) 12

69290/9/590/11/5100100منطقه2/19/29817خريد كفپوش پالستيكي محوطه بازي پارك هاي شفق، رضا و مهر13

جدولگذاري مسير حد فاصل پل دغاغله تا ميدان ورودي شهر اهواز- انديمشك در سطح منطقه 2 14
شهرداري

43590/2/2690/4/26100100100منطقه2/19/24144

تهيه و حمل لوله آزبست سيماني جهت دفع آبهاي سطحي ،واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 15
شهرداري

6959090100100منطقه

اجراي لوله گذاري با لوله پلي اتيلن جهت دفع آبهاي سطحي ،واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 16
شهرداري

69590/8/2990/10/29100100منطقه2/19/28991

69990/8/2990/12/17100100منطقه2/19/28933احداث دو باب سرويس بهداشتي ، و1قع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري17

58090/8/1190/11/10100100منطقه2/19/27009تكميل ديوار اداره پست( منطقه 2) 18

تسطيح و كودپاشي ،تهيه ، حمل و كاشت چمن و نگهداري واقع در منطقه 2 به مدت دوماهه( چمن 19
كاري  در سطح منطقه 2 شهرداري ) 

69890/8/2190/10/21100100منطقه2/19/28075

69890/10/590/12/5100100منطقه2/19/33180خاكريزي خاك نباتي واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري20

6,579 جمع

صفحه 7 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

69790/10/791/1/6100100منطقه2/19/33800نصب عالئم و تجهيزات پل هشتم توسط منطقه 2 شهرداري21

اجراي عمليات لكه گيري آسفالت، جدولگذاري و پياده روسازي پاركينگ حدفاصل اداره برق و 22
اداره ارشاد،واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري

69690/10/1290/12/12100100منطقه2/19/34253

اجراي عمليات ترميم سطوح آسفالتي( لكه گيري و نوارهاي حفاري) واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 23
شهرداري

69790/2/2790/3/27100100منطقه2/19/6090

67690/8/2990/10/29100100منطقه2/19/28934خريد نهال دو ساله ( گل كاغذي، ختمي چيني و شاه پسند)  جهت شهرداري منطقه 2 اهواز24

70090/9/390/11/3100100منطقه2/19/29692خريد نهال دو ساله ( تيويتيا، تكوما و خرزره)  جهت شهرداري منطقه 2 اهواز25

60790/9/590/9/25100100منطقه2/19/29819خريد بايگاني ريلي و خريد باكس فلزي جهت شهرداري منطقه 2 اهواز26

نهالكاري در رمينهاي خالي(  امانيه، كيانپارس، كيان آباد)  وسطح منطقه 2 شهرداري( كاشت نهال 27
در منطقه كيانشهر ( منطقه2) ) 

69690/10/1490/11/14100100منطقه2/19/34463

28
بتن ريزي فنداسيون وسايل بازي كودكان و فنداسيون ست ورزشي در پارك هاي محله 

اي،رضا،كوثر، گلچهره، مهر، شفق و طوبي واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري
54990/11/1291/1/12100100منطقه2/19/38033

31890/10/1890/12/18100100منطقه2/19/35215اجراي چراغ فرمان تقاطع انقالب- تخت سليمان ( زير پل امانيه) 29

68490/10/2990100100منطقه2/19/36413خريد منقل پاركي جهت پارك هاي سطح منطقه 2 شهرداري اهواز30

6,320 جمع

صفحه 8 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

اصالح پياده رو ها، پياده رو سازي و جدولگذاري خيابان تخت سليمان حد فاصل خيابان انقالب تا 31
جاده ساحلي

68790/12/2091/2/21100100منطقه2/19/43770

65890/12/2591/1/25100100منطقه2/19/44940بهسازي جنب پل معلق و احداث آبنماي سرريز در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري32

39890/6/590/6/20100100منطقه2/20/17766خريد تجهيزات برقي آبنماي پل هفتم33

49990/2/2890/5/26100100منطقه1900/1098لكه گيري آسفالت معابر بصورت پراكنده در منطقه 342

49990/3/290/6/2100100منطقه1900/1126ترميم پياده روهاي فرسوده بصورت پراكنده منطقه 352

49890/3/1790/6/1510010086منطقه1900/1190جدولگذاري بصورت پراكنده در منطقه 362

29289/12/1490/2/14100100منطقه1900/721تهيه نصب جدول گرانيتي ميادين كيانپارس صياد37

1,03189/2/689/4/4100100منطقه19/1810بهسازي پياده روها، محوطه سازي، آسفالت خيابان دز38

38089/2/189/3/31100100منطقه19/1521تعويض درز انبساط پل هفتم مرمت پل شيرازي39

1,14289/12/2890/2/13100100سازمان نوسازي و بهسازي1900/839نصب، ترميم گاردريل تجهيزات جانبي پل دغاغله40

6,084 جمع

صفحه 9 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

42091/5/191/7/1100100منطقه19/12/9735خريد و نصب سرعتگير توسط منطقه 2 شهرداري41

2109191100100منطقهخريد گل ميخ پالستيكي توسط منطقه 2 شهرداري42

67991/7/2091/9/20100100منطقه19/12/18980خريد تابلو حاشيه نما توسط منطقه 2 شهرداري43

64491/7/2291/9/22100100منطقه19/12/19558خريد چشم گربه اي سوالر دو طرفه توسط منطقه 2 شهرداري44

5009191100100منطقه19/12/25687تامين و اجراي تاسيسات روشنايي جنب پل هشتم در منطقه 2 شهرداري45

7009191100100منطقهخريد وسايل بازي و ورزشي پارك پيوند در منطقه 2 شهرداري46

خريد سطل زباله و مبلمان شهري ( صندلي پاركي)  جهت پاركهاي گلچهره، فدك، طوبي، شفق، 47
فردوسي، رضا، شيپوري، پيوند و ايثار در منطقه 2 شهرداري

7009191100100منطقه

70091/10/1991/11/19100100منطقه19/12/30372خريد كفپوش پالستيكي پارك پيوند در منطقه 2 شهرداري48

10,0009191100100منطقه1900/37310روكش آسفالت49

68091/11/1191/12/11100100منطقه19/12/33737احداث 2 ايستگاه  اتوبوس مكانيزه در سطح منطقه2شهرداري50

15,233 جمع

صفحه 1۰ از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

69591/12/2891/1/28100100منطقه2/19/41689احداث 17 ايستگاه  اتوبوس عادي در سطح منطقه2شهرداري51

69591/12/2492/1/24100100منطقه2/19/41029 خط كشي عابر پياده بصورت پرسكتيو يا سرعتگير مجازي توسط منطقه 2   شهرداري52

6009191100100منطقه19/12/5253 خط كشي عابر پياده ( سفيد)  توسط منطقه 2   شهرداري53

69591/12/2492/1/24100100منطقه2/19/41050اجراي خط كشي عابر پياده ( قرمز- سفيد)  توسط منطقه 2 شهرداري54

2,55492/12/2093/5/110010097سازمان نوسازي و بهسازي13/2/33/18تكميل مجموعه ورزشي چند منظوره مهرشهر در منطقه 2 شهرداري55

8,0099191100100سازمان پاركها و فضاي سبزخريد نهال، بذر و كود توسط منطقه 562

1,2509191100100منطقهتهيه مصالح مورد نياز، كرايه ماشين آالت و اجراي عمليات عمراني خدمات سامانه 137 منطقه 572

4209191100100منطقه19/12/7641خريد سرعتگير پالستيكي توسط منطقه 2 شهرداري58

49991/12/1392/1/13100100منطقه19/12/39149اجراي گاردريل توسط منطقه2 شهرداري59

55891/11/3091/12/30100100منطقه29/12/36099اجراي  تابلوهاي VMS   توسط منطقه 2 شهرداري60

15,975 جمع

صفحه 11 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1509191100100منطقهاجراي جايگاه گاري فان در منطقه 612

69491/4/591/5/5100100منطقه19/12/6425خريد تابلوLED   توسط منطقه 2 شهرداري62

70091/2/2791/3/27100100منطقه2/19/6591رنگ آميزي جداول سطح منطقه 2 شهرداري63

70091/2/2891/3/28100100منطقه2/19/6826رنگ آميزي جداول مبادي ورودي  منطقه 2 شهرداري64

پروژه هاي مربوط به ميدان و خيابان شهيد چمران

69990/7/590/10/4100100منطقه2/19/27011اجراي لوله گذاري دفع آبهاي سطحي خيابان خرداد تا 13 كيانپارس نبش چمران65

70091/8/2891/9/28100100منطقه19/12/24429عمليات زهكشي پارك جنب كانال چمران ، واقع حوزه خدماتي منطقه2 شهرداري66

1,49091/11/491100100سازمان پايانه ها1/100/4541اصالح هندسي خيابان چمران67

4009191100100منطقه1900/4409احداث پل هاي عابر پياده مكانيزه در ضلع غربي ميدان چمران توسط منطقه2  شهرداري68

70091/12/1792/2/17100100منطقه2/19/39821اجراي خط كشي محوري در بلوارهاي ساحلي، چمران و انقالب توسط منطقه 2 شهرداري69

70
احداث دو باب سرويس بهداشتي در1-خيابان شهيد چمران،پارك محله اي نبش خيابان 

مطهري2- خيابان شهيد چمران پارك محله اي نبش خيابان 13، و1قع در حوزه خدماتي منطقه 2 
شهرداري

68990/10/1891/2/16100100منطقه2/19/35222

6,922 جمع

صفحه 12 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به ميدان و خيابان شهيد چمران

تعويض جداول عروسكي مسير حد فاصل ميدان چمران تا پل سوم در حوزه خدماتي منطقه 2 71
شهرداري

70092/3/492/5/2100100منطقه19/12/49308

تعويض جداول عروسكي مسير حد فاصل ميدان چمران تا پل سوم در حوزه خدماتي منطقه 2 72
شهرداري

5009292100100منطقه

چمن كاري در پارك 42 هكتاري ، پارك دولت ، جاده ساحلي ، ميدان چمران ، پارك كوثر 1 و 2 ، 73
ايثار ، هجرت ، افشاري و دغاغله در منطقه 2 شهرداري

1,3049393/12/29100100منطقه

3009393100100منطقهاحداث دوربرگردان ضلع غربي ميدان شهيد چمران در منطقه 2 شهرداري74

62093/5/493/6/3100100منطقه19/12/88446تعمير پل عابر پياده واقع دربلوار چمران در منطقه 2 شهرداري75

40693/5/1393/6/12100100منطقه19/12/89262اجراي اصالح هندسي دور برگردان غرب نمايشگاه واقع در ميدان چمران در منطقه 2 شهرداري76

5009393/12/29100100سازمان زيباسازي23/9/16نور پردازي ميدان شهيد چمران در منطقه 2 شهرداري77

80391/9/2791100100100سازمان ميادين1/100/4148انتقال آب خام جهت فضاي سبز ميدان الغدير78

18,5301394/03/2494/12/2910098منطقه1900/9874احداث ساختمان اداري منطقه 2 شهرداري79

2,17592/6/3194/12/291009775سازما ن عمران شهري101/17/2/1/2زيرسازي تاحد اليه اساس معابر فرعي واصلي اطراف پارك الله در منطقه 2 شهرداري80

25,838 جمع

صفحه 13 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به راستگرد پل هشتم

31991/9/1291/10/12100100منطقه2/19/25687عمليات روشنايي راستگرد پل هشتم، واقع حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري81

68591/2/2591/3/25100100منطقه2/19/6220جدولگذاري و پياده روسازي راستگرد پل هشتم سمت ريل راه آهن82

تخريب و خاكبرداري و پاكسازي محوطه جنب راستگرد پل هشتم و خاكريزي نباتي،در حوزه 83
خدماتي منطقه 2(  بهسازي جنب پل معلق) 

70090/12/2091/1/2010010094منطقه2/19/43655

پروژه هاي مربوط به پارك زردشت

1,1609393/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز14/2/24/2مطالعات و طراحي پارك فاز 2 زردشت در منطقه 2 شهرداري84

79890/6/790/8/7100100100منطقه1900/1755خريدتجهيزات بازي زردشت85

2,89092/6/1894/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/2/33/10احداث زمين ورزشي زردشت در منطقه 2 شهرداري اهواز86

3,00092/6/492100100سازمان عمران شهري 1/100/7474احداث دوربرگردان مسير پدافند روبروي زردشت در منطقه 2 شهرداري87

2,47593/8/2694/12/29100100منطقه19/12/98000اصالح هندسي بلوار شهيد ستاري روبروي كوي زردشت در منطقه 2 شهرداري88

5009494100100منطقهپارتيشن بندي خانه سالمت كوي زردشت در منطقه 2 شهرداري89

1,12493/8/2794/12/2910010040سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/2/14/2 خريد ، حمل و نصب چمن مصنوعي زمين ورزشي زردشت در منطقه 2 شهرداري90

13,650 جمع

صفحه 14 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

27391/1/3091/3/30100100منطقه2/19/2657احداث گذرگاه عابر پياده توسط منطقه 2 شهرداري91

جدولگذاري مسير ورودي و خروجي استاديوم جديدالحداث سمت ميادين تره بار، واقع در حوزه 92
خدماتي منطقه 2 شهرداري

68991/2/2591/3/24100100منطقه2/19/6222

30291/2/1291/3/12100100منطقه2/19/3998تهيه لوله هاي فلزي جداكننده مسير واقع در منطقه 2 شهرداري93

69791/3/2491/4/24100100منطقه19/12/4882اجراي خط كشي محوري توسط منطقه 2 شهرداري94

65491/1/2091/2/21100100منطقه2/19/987بهسازي و محوطه سازي جلوي ورودي ساختمان شهرداري مركز95

25291/4/1391/6/13100100منطقه19/12/7641خريد  و نصب 3 دهنه سرعتگير توسط منطقه 2 شهرداري96

خريد و نصب چهار پله برقي پلهاي عابر پياده مكانيزه بلوار ساحلي در مقاطع خيابان ميهن و 13 97
كيانپارس ( تملك دارايي) 

2,80091/4/1091/8/10100100منطقه1900/4409

68992/1/2992/4/29100100منطقه2/19/43885عمليات اليروبي مسيرهاي فاضالب منطقه982

پروژه هاي مربوط به ميدان و استاديوم غدير

62692/12/1192100100سازمان خدمات موتوري1/100/8853خاكريزي نباتي جنب ورزشگاه غدير در منطقه 2 شهرداري99

63894/3/1094/12/29100100100سازما ن عمران شهري101/17/9/5/2زيرسازي محوطه پاركينگ استاديوم غدير در منطقه 2 شهرداري100

7,620 جمع

صفحه 15 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

60991/9/1191/10/26100100منطقه2/19/25514اجراي عمليات لوله گذاري دفع آبهاي سطحي در سطح  منطقه 2 شهرداري101

2509191100100منطقهعمليات اليروبي مسيرهاي فاضالب منطقه1022

39191/9/2791/10/27100100منطقه19/12/27526احداث3 ايستگاه  اتوبوس مكانيزه در امانيه نبش خيابان دز توسط منطقه2شهرداري103

3509191100100منطقه2/19/2657احداث گذرگاه عابر پياده توسط منطقه  2 شهرداري104

ساماندهي و بهسازي محوطه اطراف محل استقرار كاروان راهيان نور، در حوزه خدماتي منطقه 2 105
شهرداري

42691/11/991/12/9100100منطقه2/19/33468

6969191100100منطقهخريد كانكس سالني جهت نماز خانه منطقه 2 شهرداري106

6969191100100منطقه1161خريد كانكس سالني جهت واحد فني و عمراني منطقه 2 شهرداري107

39992/2/2592/4/10100100منطقه19/12/47940نرده گذاري زير پل هاي عابر پياده توسط منطقه 2 شهرداري108

3009191100100منطقه19/12/18980خريد و نصب  گل ميخ پلي كربنات دو طرفه توسط منطقه 2شهرداري109

1,20291/11/1991/12/19100100منطقه1900/5760خريد مبلمان شهري جهت  پاركهاي سطح منطقه 2 شهرداري110

5,318 جمع

صفحه 16 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

6979191100100منطقه2/19/33462خريد كانكس سالني جهت واحد بسيج منطقه 2 شهرداري111

70391/8/191100100سازمان خدمات موتوري1700/9643خاكريزي نباتي و كاشت نهال آيلند جلوي استاديوم  جديد االحداث كيانشهر112

69391/7/1291/8/27100100منطقه19/12/18188احداث دوربرگردان مقابل ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط منطقه 2 شهرداري113

18394/7/194/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10مطالعات و طراحي مراحل اول و دوم سالن ورزشي چند منظوره مهر شهر در منطقه 2 شهرداري114

69791/5/1791/7/17100100منطقه19/12/11702جراي خط كشي محوري در سطح معابر منطقه دو شهرداري115

39691/5/1591/7/15100100منطقه19/12/10825اجراي نقوش برجسته ترافيكي ( پريمارك ) در سطح منطقه دو شهرداري اهواز116

60091/9/1491/10/14100100منطقه19/12/25888رنگ آميزي جداول  توسط منطقه 2 شهرداري117

7009090100100منطقهخريد قير و آسفالت مصرفي جهت اكيپ هاي لكه گير، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري118

50090/10/2990/12/29100100منطقه2/19/36412تجهيزات ترافيكي پلهاي سطح منطقه 1192

2,82190/11/1391/3/13100100منطقه1900/3310احداث ديوار بيمارستان رازي واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري ( تملك دارارييها) 120

7,990 جمع

صفحه 17 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

5209191100100منطقه2/19/41689احداث 15 ايستگاه معمولي اتوبوس در منطقه 2 شهرداري121

8749191100100منطقه19/12/27526احداث 4 ايستگاه مكانيزه اتوبوس در منطقه 2 شهرداري122

1,8289191100100سازمان پاركها و فضاي سبز1/8421اجراي پروژه هاي توسعه فضاي سبز ( پاركهاي محله اي)  در منطقه 2 شهرداري123

7509292100100منطقهخريد و تعمير پمپ هاي سيار ، ايستگاه هاي پمپاژ و پمپ هاي آبنما در منطقه1242

69692/1/2292/4/22100100منطقه2/19/43291محوطه سازي ورودي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، واقع حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري125

10,00089/9/1791/4/26100100منطقه1900/3617اجراي عمليات بهسازي آسفالت خيابانها و معابر  منطقه 1262

100100سازمان عمران شهري بهسازي و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 2 شهرداري127

100100سازمان عمران شهري آسفالت معابر زيرسازي شده در منطقه 2شهرداري128

4,82992/11/1393/12/29100100100سازمان عمران شهري101/17/2/1/2زيرسازي،تا حد اليه اساس معابر فرعي و اصلي منطقه 2 شهرداري129

48,4159393/12/29100100سازما ن عمران شهري101/17/2/9عمليات اجراي آسفالت معابر زيرسازي شده وبهسازي آسفالت معابر در منطقه2 شهرداري130

90,911

93/12/29 23,00092/2/31 101/13/17/2/9

جمع

صفحه 18 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,06092/2/2393/12/29100100سازمان عمران شهري101/17/2/9تكميل عمليات زير سازي تا حد اليه اساس معابر فرعي كيانشهر در منطقه 2 شهرداري131

10,7009193/12/2910010077سازما ن عمران شهري101/17/2/9احداث خيابان 24 متري تعاوني پشت ديوار دادگستري واقع در كيانشهر منطقه 2 شهرداري132

2,4589292100100منطقهزيرسازي خيابانهاي شقايق و ژاله واقع در تعاوني ارتش كيانشهر در منطقه 2 شهرداري133

3,5009292100100منطقهزيرسازي خيابانهاي 4 تا 8 ياس واقع در تعاوني ارتش كيانشهر در منطقه 2 شهرداري134

3,5009292100100منطقهزيرسازي خيابانهاي مريم واقع در تعاوني ارتش كيانشهر در منطقه 2 شهرداري135

136
زيرسازي، جدولگذاري و پياده رو سازي خ اصلي حد فاصل خيابانهاي فرعي مريم و شقايق واقع 

در كيانشهر در منطقه 2 شهرداري
3,00092/5/239210095سازمان نوسازي و بهسازي1/100/7311

عمليات زيرسازي تا حد اليه اساس كوي طالب، بسيجيان و كوي فرهنگيان كيانشهر در منطقه 2 137
شهرداري

5,52993/9/2394/12/29100100100سازمان عمران شهري101/17/2/1/2

2,39189/11/2490/2/24100100منطقه1900/553زير سازي و آسفالت خيابان تعاوني فرهنگيان كيانشهر138

8,65092/11/1593/7/1710010020سازمان عمران شهري101/17/2/9زيرسازي تا حد اليه اساس معابر كوي فرهنگيان كيانشهر در منطقه 2 شهرداري139

68892/1/2792/4/1100100منطقه2/19/43885زير سازي و آسفالت معابركيانشهر در شهرداري منطقه 1402

41,476

پروژه هاي مربوط به كيانشهر

جمع

صفحه 19 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

7,66092/6/2593/12/29100100سازمان بهسازي و نوسازي100/11106زير سازي و جدول گذاري خيابانهاي اصلي كيانشهر در منطقه 2 شهرداري141

10,41392/6/2594/12/29100100سازمان بهسازي و نوسازي 115/17/13/2/9 عمليات زيرسازي و جدولگذاري خيابان اصلي كيانشهر در منطقه 2 شهرداري142

1,06094/10/694/12/29100100100سازمان عمران شهري101/17/2/1/3عمليات زيرسازي تا حد اليه اساس معابر فرعي كيانشهر در منطقه 2 شهرداري143

1,46094/12/194100100منطقه19/12/136113زيرسازي خيابان اصلي كيانشهر حدفاصل خيابانهاي فرعي ژاله و ياس در منطقه دو144

احداث جاده دسترسي اطراف مدرسه شهيد بهنام محمدي واقع در تعاوني سپاه8 145
كيانشهردرمنطقه دو شهرداري

1,1009292100100منطقه

جدولگذاري و پياده روسازي خيابان 21 غربي و جاده كمربندي سمت كيان آباد واقع در حوزه 146
خدماتي منطقه  دو

70091/3/2091/4/20100100منطقه2/19/8751

2,0009191100100منطقه2/19/4047احداث پياده رو هاي داخلي كيانشهر147

19591/1/3091/2/31100100منطقه2/19/2658احداث ايستگاه اتوبوس كامپوزيت در منطقه كيانشهر توسط منطقه2شهرداري148

عمليات پركردن و تثبيت زمين ساختمان اداري ناحيه واقع در كيانشهر، در حوزه خدماتي منطقه 2 149
شهرداري

52990/11/1291/1/12100100منطقه2/19/38034

70091/1/991/2/23100100منطقه2/19/43767جدولگذاري پياده روهاي كيانشهر واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري150

24,717 جمع

پروژه هاي مربوط به كيانشهر

صفحه 2۰ از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

69592/07/1592/08/15100100منطقه19/12/67630جدولگذاري خيابانهاي مريم و شقايق واقع در كيانشهر در منطقه 2 شهرداري151

پياده روسازي و جدول گذاري 18 متري سوم تعاوني سپاه واقع در كيانشهر در حوزه خدماتي 152
منطقه2شهرداري

69790/10/2990/12/14100100منطقه2/19/36414

7009292100100منطقهخريد تجهيزات ترافيكي بلوار امام رضا ( ع)  واقع در شهرك كيانشهر در منطقه 2 شهرداري153

70092/12/1892100100منطقه19/12/77060خط كشي محوري بلوار شهيد هاشمي واقع در شهرك كيانشهر در منطقه 2 شهرداري154

30090/12/1490/12/29100100منطقه2/19/42777تجهيزات ترافيكي شهرك كيانشهر منطقه 1552

55990/8/490/10/4100100منطقه2/19/26053اجراي عمليات تكميلي زمين ورزشي كيانشهر، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري156

1,97492/5/2392100100سازمان نوسازي و بهسازي1/100/7311احداث زمين ورزشي كيانشهر در منطقه 2 شهرداري157

5,0009194/12/2910050سازمان نوسازي و بهسازي115/17/13/2/9احداث سراي محله در منطقه 2 شهرداري158

7,96292/7/1594/12/29100100سازمان بهسازي و نوسازي115/17/13/2/9احداث سوله فرهنگي ورزشي كيانشهر در منطقه 1592

احداث فنداسيون پايه هاي روشنايي مسير اتوبان مهرشهر تا كيانشهر، واقع حوزه خدماتي منطقه 160
2 شهرداري

7009191100100منطقه

19,287 جمع

پروژه هاي مربوط به كيانشهر

صفحه 21 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

4,00092/12/1192100100سازمان خدمات موتوري1/100/8853احداث پارك در كيانشهر در منطقه 2 شهرداري161

1,82891/2/2191100100سازمان پاركها و فضاي سبز1700/7814احداث پارك كيانشهر در منطقه 2 شهرداري162

2,92791/7/994/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز14/2/24/2عمليات احداث پروژه هاي توسعه فضاي سبز ( پارك الله كيانشهر)  در منطقه 2 شهرداري163

1,5009191100100منطقهاحداث فضاي سبز داخلي كيانشهر164

69992/1/2092/2/20100100منطقه2/19/42894خاكريزي نباتي اطراف پل روگذر كيانشهر در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري165

70091/2/591/3/5100100منطقه2/19/3187خاكريزي خاك نباتي كيانشهر سمت تعاوني ارتش، واقع در حوزه خدماتي منطقه2 شهرداري166

خاكريزي خاك نباتي قطعات فضاي سبز داخلي كيانشهر، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 167
شهرداري

69490/8/2390/10/23100100منطقه2/19/28340

69990/10/1490/11/14100100منطقه2/19/34445نهالكاري در رمينهاي خالي كيانشهر وسطح منطقه 2 شهرداري168

28491/7/1293/12/29100100سازمان بهسازي و نوسازي13/2/23/18مطالعات سراي محله كيانشهر در منطقه 2 شهرداري169

1,0009393100100100منطقه1/12550نصب چمن مصنوعي يك باب زمين ورزشي واقع در كيانشهر منازل ارتش در منطقه 2 شهرداري170

14,331 جمع

پروژه هاي مربوط به كيانشهر

صفحه 22 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

23090/2/2890/7/24100100منطقه1900/2943مطالعات و طراحي مراحل اول و دوم ساختمان آتش نشاني كيانشهر واقع در منطقه 2 شهرداري171

51492/07/1592/08/15100100منطقه19/12/67630تهيه سرباره كوپالي جهت زيرسازي آتش نشاني كيانشهر در منطقه 2 شهرداري172

15,78092/11/894/12/29100100سازما ن عمران شهري101/17/2/1/2احداث ساختمان آتش نشاني كيانشهر در شهرداري منطقه 1732

14,83992/11/1394100100سازمان عمران شهري101/17/2/1/1احداث ، تكميل و بهسازي ايستگاه هاي آتش نشاني كيانشهر در منطقه 2  شهرداري174

22193/9/994/3/97097منطقه19/12/98872همسان سازي درب منهولهاي معابر كيانپارس در منطقه 2 شهرداري175

اجراي تعميرات خط انتقال آب خام GRP دغاغله و پارك 42 هكتاري كيانپارس  در حوزه 176
خدماتي منطقه 2 شهرداري

4909191100100منطقه2/19/36411

اجراي زيرساخت هاي يك باب زمين ورزشي در كيانپارس، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 177
شهرداري

70090/6/2290/9/22100100منطقه2/19/20318

7009292100100منطقه19/12/9375احداث دوربرگردان در بلوار ساحلي نبش خيابان 4 كيانپارس توسط منطقه 2 شهرداري178

1,5009191100100منطقه19/12/9375اجراي دور برگردان مقابل بازار مرو توسط منطقه 2 شهرداري179

احداث آيلند خيابان 13 شرقي كيانپارس و 20 متري آزادي، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 180
شهرداري

55891/4/491/5/4100100منطقه19/12/5652

35,532

پروژه هاي مربوط به كيانپارس

پروژه هاي مربوط به آتش نشاني كيانشهر

جمع

صفحه 23 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پياده روسازي كنار ديوار پست جنب راستگرد و اطراف مدرسه صالحين كيانپارس،واقع در حوزه 181
خدماتي منطقه2شهرداري

69591/3/2391/4/23100100منطقه2/19/7668

42391/2/2891/3/28100100منطقه2/19/4975تهيه و نصب چمن مصنوعي زمين ورزشي كيانپارس، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري182

ايجاد فضاي سبز و ساماندهي زمينهاي عبور خط لوله گاز در كيانپارس، واقع در حوزه خدماتي 183
منطقه 2 شهرداري

69991/2/591/3/15100100منطقه2/19/3189

50089/12/2890/2/28100100منطقه1900/837خريد و اجراي لوله پلي اتيلن خيابان ميهن شرقي184

185
اصالح هندسي دور برگردان بلوار ساحلي نبش خيابان 4 و 9 كيانپارس و خيابان 2 كيان آباد و بر 
چيدن جداول فرسوده خيابان خرداد كيانپارس واقع در حوزه خدماتي شهرداري منطقه 2 اهواز

58591/4/2891/6/13100100منطقه19/12/9375

2,0009191100100سازمان عمران شهرداري2/19/2657احداث پل عابر پياده مكانيزه در جاده ساحلي كيانپارس در منطقه 2 شهرداري186

30091/9/2191/10/21100100منطقه19/12/26897مطالعات و طراحي ساختمان مسجد واقع در خيابان 11 شرقي كيانپارس187

69692/06/0492/07/04100100منطقه19/12/60243پياده روسازي پارك رضا در خ 11 شرقي كيانپارس در منطقه 2 شهرداري188

4009292100100منطقهخريد و اجراي چراغ راهنمايي هوشمند تقاطع ميهن - ايدون در منطقه 2 شهرداري189

5009292100100منطقهاحداث سرويس بهداشتي واقع در خيابان 4 شرقي كيانپارس در منطقه 2 شهرداري190

6,798

پروژه هاي مربوط به كيانپارس

جمع

صفحه 24 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1009393/12/29100100سازمان زيباسازي23/9/16هزينه نورپردازي فلكه سوم كيانپارس در منطقه 2 شهرداري191

5009292100100منطقهخريد تجهيزات ترافيكي جهت نصب در بلوار ساحلي كيانپارس توسط منطقه 2 شهرداري192

49691/9/2191/11/6100100منطقه19/12/26896نرده گذاري زير پل هاي عابر پياده در خيابان پهلوان غربي توسط منطقه2 شهرداري193

54991/10/2091/11/20100100منطقه2/19/31030بهسازي سقف پل هاي عابر پياده پهلوان غربي و امانيه توسط منطقه 2 شهرداري194

65092/9/592100100منطقه19/12/68982بهسازي پل عابر پياده خ پهلوان غربي در منطقه 2 شهرداري195

2,0009191100100سازمان عمران شهرداري2/19/6082بهسازي محل گذر قديمي لوله گاز در كيانپارس و كيان آباد در منطقه 2 شهرداري196

50191/3/2491/4/24100100منطقه19/12/4880اجراي خط كشي عابر پياده  و خط كشي محوري در منطقه 2 شهرداري197

70091/2/3191/3/30100100منطقه2/19/6825رنگ آميزي جداول بلوار ساحلي، واقع در منطقه 2 شهرداري198

70091/2/3191/3/19100100منطقه2/19/6956عمليات هرس درختان واقع در خيابان هاي فرعي سطح منطقه 2 شهرداري199

1309191100100منطقهاصالح هندسي تقاطع فلسطين - فاطمي توسط منطقه2 شهرداري200

6,326 جمع

پروژه هاي مربوط به خيابان پهلوان 

پروژه هاي مربوط به كيانپارس

صفحه 25 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

2,72091/4/2891/8/2510010092منطقه1900/4597بهسازي ديوار محوطه استانداري خوزستان در محدوده جاده ساحلي غربي(  اعتباري) 201

7009191100100منطقه12/19/41664رنگ آميزي و ترميم ديوارهاي سطح منطقه 2 شهرداري202

3,57291/11/492/2/4100100منطقه1900/5651خريد وسايل بازي جهت  پاركهاي سطح منطقه 2 شهرداري203

70091/12/992/1/9100100منطقه19/12/38268تخريب جداول فرسوده و جدولگذاري واقع در سطح شهرداري منطقه دو اهواز204

69591/10/2891/11/28100100منطقه19/12/31838احداث ايستگاه اتوبوس ساده مطابق مشخصات پيوست واقع در شهرداري منطقه دو اهواز205

عمليات بتن ريزي محوطه بازي كودكان در پاركهاي محله اي ( فردوس،فد، شفق و كوثر)  واقع در 206
شهرداري منطقه دو اهواز

69591/11/891/12/8100100منطقه2/19/33460

عمليات حمل و نهال كاري در محدوده اراضي كمربند سبز واقع در حوزه خدماتي شهرداري منطقه 207
دو اهواز

52591/11/1592/3/16100100منطقه19/12/34016

2,00091/12/1491100100منطقه1/100/4941رنگ آميزي جداول توسط منطقه 2 شهرداري208

69992/1/2792/2/27100100منطقه2/19/43881لكه گيري آسفالت در سطح  منطقه2شهرداري209

7009191100100منطقهرنگ آميزي فاز سوم جداول در بلوار پدافند  توسط منطقه 2 شهرداري210

19392/2/292/3/2100100منطقه19/12/44585اجراي  تابلوهاي VMS   در بلوار ساحلي توسط منطقه 2 شهرداري211

13,199 جمع

صفحه 26 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به ورودي اهواز - انديمشك

جدولگذاري و تعويض جداول فرسوده مسير اتوبان سه راه خرمشهر تا ميدان ورودي اهواز- 212
انديمشك، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري

69891/2/1891/3/31100100منطقه2/19/5312

تعويض جداول فرسوده (  بلوار انقالب، خرداد، دسترسي ميدان ورودي پليس راه قديم اهواز 213
انديمشك تا سه راه خرمشهر)  در سطح شهرداري منطقه دو

69191/11/791/12/7100100منطقه19/12/32982

69292/1/2292/2/22100100منطقه2/19/43299اجراي اصالح هندسي ميدان ورودي جاده اهواز - انديمشك در منطقه 2شهرداري214

نصب تجهيزات ترافيكي در سه راه خرمشهر، حد فاصل ميدان ورودي اهواز- انديمشك تا ميدان 215
سه راه خرمشهر توسط منطقه 2 شهرداري

6819191100100منطقه

9,85891/9/2393/12/2910010091سازمان خدمات موتوري17/14/2/47تكميل بهسازي ورودي اهواز- انديمشك در محدوده پدافند در منطقه 2 شهرداري216

2,8579393/12/29100100سازمان پارگها و فضاي سبز14/2/24/2درختكاري جاده ورودي اهواز انديمشك در منطقه 2 شهرداري217

218
خاكبرداري ، خاكريزي و اصالح و بهسازي فضاي سبز ورودي اهواز - انديمشك در منطقه 2 

شهرداري
6,5009393/12/29100100سازمان زيباسازي23/9/16/2

4199393100100خريد ونصب ريسه بندي ورودي شهر سمت اهواز - انديمشك درمنطقه 2 شهرداري219

54093/8/2694/12/29100100منطقه19/12/97964احداث يك باب سرويس بهداشتي در مسير ورودي اهواز-انديمشك در سطح منطقه 2 شهرداري220

22,936 جمع

صفحه 27 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

9091100100

6,91289/1/3189/7/24100100سازمان پاركها و فضاي سبز19/1559ساحل سازي غرب كارون حد فاصل پل سياه تا دولت221

6,85489/1/3089/7/24100100سازمان پاركها و فضاي سبز19/1561ساحل سازي غرب كارون حد فاصل جزيره تا پل سياه222

7,65189/1/2089/6/25100100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/2/14/2ساحل سازي غرب كارون حد فاصل معلق تا جزيره223

15,70794/10/594/12/29100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/15/2/14/2احداث پارك ساحلي غربي بين پل نادري تا پل معلق در منطقه 2 شهرداري224

1,79591/7/994/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/2/14/2توسعه فضاي سبز ساحل غربي در محدوده پل لوله ( طبيعت)  در منطقه 2 شهرداري225

3,66791/6/1493/12/29100100سازمان بهسازي و نوسازي13/2/23/18بهسازي فضاي سبز ساحل زير پل هفتم در منطقه 2262

2,9249191100100سازمان نوسازي و بهسازي1700/7816بهسازي فضاي سبز زير پل سياه در منطقه 2 شهرداري227

2,0009191100100منطقهبهسازي تاسيسات روشنايي جاده ساحلي از پل هشتم تا پل معلق در منطقه 2 شهرداري228

خريد لوازم ورزشي جهت پاركهاي ساحلي ( حدفاصل پل هشتم تا نادري، پلهاي نادري و معلق، 229
پارك جزيره تا پل سياه و پل هفتم و خ 21 كيانپارس و ميدان هجرت)  در منطقه 2 شهرداري

7009191100100منطقه

6009191100100منطقهنرده گذاري جداول ساحل غرب كارون توسط منطقه2 شهرداري230

48,810 جمع

پروژه هاي مربوط به  ساحل سازي غرب رودخانه كارون

صفحه 28 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

خريد تنديس پرندگان و كوي هاي نوراني جهت نصب در پارك ساحلي كيانپارس توسط منطقه 2 231
شهرداري

69691/3/2391/4/23100100منطقه19/12/4228

تعميرات و بهسازي روشنايي ساحل حد فاصل پل هشتم تا پل هفتم، واقع حوزه خدماتي منطقه 2 232
شهرداري

1,8909191100100منطقه2/19/25687

15,000929210095سازمان عمران شهرياحداث ديوار ساحلي پل سوم تا پل نهم در منطقه 2 شهرداري233

9,279919210095سازمان عمران شهرياحداث جاده ساحلي از پل سوم تا پل نهم در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري234

20,71992/3/794/12/29100100سازمان بهسازي و نوسازي115/14/2/33/9احداث فضاي سبز حاشيه كارون پل جزيره تا پل سياه در منطقه 2352

1,11792/11/1392100100سازمان عمران شهري1/100/9657تكميل بهسازي محل گذر قديمي لوله گاز در منطقه 2 شهرداري236

خريد پايه هاي روشنايي بلوار ساحلي حد فاصل پل كابلي تا پل نادري در غرب رودخانه كارون در 237
منطقه 2 شهرداري

7009292100100منطقه

69992/7/2992/09/29100100منطقه19/12/65909اجراي لوله گذاري با لوله بتني 800 ميليمتر جنب پل سياه در منطقه 2 شهرداري238

69892/07/1592/09/15100100منطقه19/12/64631پياده رو سازي جنب استانداري در جاده ساحلي با كفپوش تايل بساوايي در منطقه 2 شهرداري239

2,00091/2/2692/12/2910010040سازمان نوسازي و بهسازي1700/7816پياده روسازي جاده ساحلي از بهشت هويزه تا پل معلق در منطقه 2 شهرداري240

52,798 جمع

صفحه 29 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

نظارت كارگاهي و عاليه پروژه اجراي پياده رو سازي خيابان چمران (  كيانپارس )  در منطقه 2 241
شهرداري

8011394/09/309510010028سازمان زيبا سازي109/15/17/2/21/1

2910010098//22,76492/6/2594/12سازمان نوسازي و بهسازي115/17/13/2/9احداث مسير جديد جاده ساحلي حد فاصل بهشت هويزه تا بيمارستان مهر در منطقه 2 شهرداري242

67191/2/2591/3/25100100منطقه2/19/6223پياده رو سازي جاده ساحلي بعد از پل سوم243

69391/12/2092/1/20100100منطقه2/19/40165پياده روسازي جاده ساحلي حد فاصل خيابان انتقال خون تا پل معلق244

17,11992/6/2593/1/31100100سازمان نوسازي و بهسازي13/2/23/18احداث مسير ساحلي ار بهشت هويزه تابيمارستان مهر در منطقه 2 شهرداري245

4,4359293/1100100سازمان زيباسازياجراي نور پردازي درختان آيلند وسط بلوار ساحلي كيانپارس در منطقه دو246

2,00092/5/2393/12/2910010071سازمان بهسازي و نوسازي115/17/13/2/9احداث سرويسهاي بهداشتي جاده ساحلي زير پل سياه در منطقه 2 شهرداري247

3609393/12/29100100سازمان پاركها و فضاي سبز14/2/24/2مطالعات و طراحي پارك ساحلي بين پل سفيد تا پل سياه در منطقه 2 شهرداري248

1,19793/3/2494/12/2910010043سازما ن زيباسازي109/15/17/2/21/2نور پردازي ميدان هجرت در منطقه 2 شهرداري249

50,040 جمع

صفحه 3۰ از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

9091100100

خريد كاال،اجرا و راه اندازي سيستم برقي و روشنايي و صوتي پارك جزيره در حوزه خدماتي 250
منطقه دو شهرداري

11,47290/12/791/4/6100100منطقه1900/3455

9,69491/7/2093/12/2910010097سازمان بهسازي و نوسازي13/2/33/18بازسازي و تكميل پارك جزيره در منطقه 2512

7,50090/12/391/3/3100100معاونت فني و عمراني1900/3453عمليات احداث پارك جزيره(  بهسازي پارك جزيره) 252

2,20091/2/2191100100سازمان نوسازي و بهسازي1700/7816اجراي آبنماي پارك جزيره در منطقه 2 شهرداري253

19,53491/3/2893/12/2910010099سازمان پاركها و فضاي سبز14/2/24/2عمليات خريد و نصب تجهيزات بازي ، تفريحي و ورزشي پارك جزيره در منطقه 2 شهرداري254

67091/7/2791/9/27100100منطقه19/12/20252خريد گل فصلي جهت پارك جزيره واقع در شهرداري منطقه دو اهواز255

بتن ريزي محوطه نصب كوي يخي و بازي كودكان در پارك جزيره واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 256
شهرداري

69591/2/2891/3/28100100منطقه2/19/6680

51391/1/2491/2/24100100منطقه2/19/1789عمليات انتقال آب شرب به پارك جزيره، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري257

عمليات تعمير و بازسازي برج هاي روشنايي جهت پارك بوستان ايثار، واقع در حوزه خدماتي 258
منطقه 2 شهرداري

30591/6/191/7/1100100منطقه2/19/12974

55391/2/1091100100منطقه2/19/3999خريد تنديس ماهي جهت نصب در آبنماي پارك جزيره توسط منطقه 2 شهرداري259

4,19690/11/793/12/2910010095سازمان نوسازي و بهسازي13/2/33/18كفپوش گذاري پياده روهاي پارك جزيره واقع در حوزه خدماتي منطقه2 شهرداري260

57,332

پروژه هاي مربوط به  پارك جزيره

جمع

صفحه 31 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

9091100100

3959191100100منطقهمطالعات و طراحي پارك بيشه جزيره شادي اهواز261

3009191100100منطقه2/19/6591رنگ آميزي جداول در پارك جزيره و امانيه توسط منطقه 2 شهرداري262

1,50091/5/1591100100سازمان خدمات موتوري1700/9745رنگ آميزي پل جزيره263

19,1749090100100منطقه1500/7535خريد وسايل بازي و پاركي پارك جزيره و تجهيز آن واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري264

خريد مبلمان شهري ( سطل زباله و نيمكت)  جهت پارك جزيره، وافع در حوزه خدماتي منطقه 2 265
شهرداري

7009090100100منطقه

2189393/12/29100100منطقهكفپوش گذاري پياده روهاي پارك جزيره در منطقه 2662

6509191100100سازمان زيباسازي23/9/16/2/17/12/16/109/15خريد و نصب يك عدد پرچم 50 متري در پارك جزيره267

7159393/12/29100100سازمان زيباسازي23/9/16/2/17/12/16/109/15نصب پرچم جمهوري اسالمي ايران ( 50 متري)  پارك جزيره در منطقه 2 شهرداري268

محوطه سازي و اجراي اصالح هندسي محوطه اطراف سازمان امور مالياتي توسط منطقه 269
2شهرداري

69692/2/2992/3/29100100منطقه19/12/48340

39092/7/2792/08/27100100منطقه19/12/65780احداث سايبان اطراف محوطه امور مالياتي در منطقه 2 شهرداري270

23,238 جمع

پروژه هاي مربوط به  پارك جزيره

صفحه 32 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به خيابان شهيد وهابي

اجراي رنگ آميزي جداول خيابان وهابي - خرداد بلوار مدرس حد فاصل پل سوم تا ميدان چمران 271
حداول جديد كار شده در منطقه دو شهرداري

7009292100100منطقه

احداث آيلند خيابان وهابي جنوبي حد فاصل بلوار توحيد تا خيابان موحدين توسط منطقه 2 272
شهرداري

69592/05/1492/08/14100100منطقه19/12/58010

6109292100100منطقهاحداث آيلند خ وهابي جنوبي در منطقه 2 شهرداري273

پروژه هاي مربوط به پارك دولت

عمليات تعمير و بازسازي برج هاي روشنايي جهت پارك دولت، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 274
شهرداري

29591/3/2791/4/3100100منطقه19/12/5243

7009292100100منطقهخريد دو مجموه بازي پلي اتيلن كودكان جهت نصب در پارك دولت در منطقه دو شهرداري275

نورپردازي پل جزيره در  منطقه2 شهرداري

80091/2/2191100100سازمان نوسازي و بهسازي1700/7816نورپردازي آبنماي پارك جزيره در منطقه 2 شهرداري276

5,56792/3/1394/12/2910010050سازمان زيباسازي109/15/16/23/12/9/17/2نورپردازي پل جزيره در منطقه 2 شهرداري277

2,60091/10/1993/12/2910010062سازما ن عمران شهري101/17/2/9بتن ريزي پارك 42 هكتاري در شهرداري منطقه 2782

8,12791/2/2193/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي13/2/23/18مناسب سازي زمين بازي و ورزشي پارك 42 هكتاري در منطقه 2 شهرداري279

1,0209191100100منطقهخريد تاسيسات آبياري پارك 42 هكتاري واقع در حوزه خدماتي در منطقه 1شهرداري280

22,311

پروژه هاي مربوط به  پارك42 هكتاري

جمع

صفحه 33 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

6989091100100

69692/1/2992/2/29100100منطقه2/19/43875اجراي بتن دكوراتيو مسير دوچرخه پارك 42هكتاري در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري281

639191100100منطقه2/19/34254نظارت بر اجراي پروژه برق و روشنايي فاز دوم پارك 42 هكتاري در منطقه 2 شهرداري282

7009191100100منطقه2/19/36413خريد منقل پاركي پارك 42 هكتاري در منطقه 2 شهرداري283

15,00091/03/1691100100سازمان زيباسازي1500/6778خريد و نصب كف پوش پارك 42 هكتاري284

10,69590/8/2291/2/22100100منطقه1900/2494تكميل فاز دوم پارك 42 هكتاري كيانپارس، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري285

بازسازي و تعمير تاسيسات برقي فاز اول پارك 42 هكتاري،واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 286
شهرداري

63790/10/1290/12/12100100منطقه2/19/34254

25,86990/6/890/9/7100100100منطقه24/2949خريد تجهيزات پارك 42 هكتاري287

93889/10/1589/11/15100100100منطقه1900/141خريد مبلمان شهري پارك 42 هكتاري288

اجراي تاسيسات برقي فاز دوم پارك 42 هكتاري كيانپارس، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 289
شهرداري

5,46690/9/291/1/2100100منطقه1900/2687

7009292100100منطقهتامين روشنايي پارك 42 هكتاري در منطقه 2 شهرداري290

60,764

پروژه هاي مربوط به  پارك42 هكتاري

جمع

صفحه 34 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

73492/5/2394/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10مطالعات و طراحي تقاطع زيرگذر تقاطع بلوار توحيد - خيابان چمران در منطقه 2 شهرداري291

8,80089/4/2889/10/25100100منطقه19/7904خريد لوله و احداث خط انتقال آب خام پارك 42 هكتاري292

2,41291/8/2994/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/2/14/2تكميل ايستگاه آب خام پل چهارم و 42 هكتاري در منطقه 2932

69592/9/592100100منطقه19/12/68954اجراي بتن دكوراتيو تكميل مسير دوچرخه واقع در پارك 42 هكتاري در منطقه 2 شهرداري294

11,2379293/12/29100100سازمان زيباسازي15/2/45/1تكميل خريد و نصب كف پوش گرانولي پارك 42 هكتاري در منطقه 2 شهرداري295

48791/2/1491/3/14100100منطقه2/19/4979تهيه و نصب چمن مصنوعي زمين ورزشي كيان آباد، واقع در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري296

297
ايجاد فضاي سبز و ساماندهي زمينهاي عبور خط لوله گاز در كيان آباد، واقع در حوزه خدماتي 

منطقه 2 شهرداري
69891/2/591/3/15100100منطقه2/19/6082

298
اجراي زيرساخت هاي يك باب زمين ورزشي جنب پاسگاه كيان آباد، واقع در حوزه خدماتي 

منطقه 2 شهرداري
70090/6/2290/9/22100100منطقه2/19/20202

ايمن سازي و بازسازي مجموعه ورزشي ستايش كيان آباد در منطقه 2 شهرداري( اماكن ورزشي 299
كيان آباد) 

28491/7/1293/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي100/10833

1,19994/6/394/12/29100100100منطقه19/12/122835بهسازي و تكميل پارك محله اي فدك كيان آباد در منطقه 2 شهرداري300

26,551

پروژه هاي مربوط به  كيان آباد

جمع

پروژه هاي مربوط به  پارك42 هكتاري

صفحه 35 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

31593/9/994/3/910097منطقه19/12/98875همسان سازي درب منهولها در كيان آباد در منطقه2 شهرداري301

7009292100100منطقهخريد و نصب چمن مصنوعي زمين تنيس خ ستايش واقع در كيان آباد در منطقه 2 شهرداري302

509292100100منطقهرنگ آميزي حفاظ هاي پل زير گذر انتهاي كيان آباد در منطقه 2 شهرداري303

6,82392/7/193/12/29100100سازمان بهسازي و نوسازي100/10770احداث پياده رو خيابان كيان آباد در منطقه 3042

65493/8/794/1/8100100منطقه19/12/96578عمليات لوله گذاري دفع آبهاي سطحي معابر كيان آباد در منطقه 2 شهرداري305

31093/7/1593/9/15100100منطقه19/12/94916اصالح گذرگاههاي عابر پياده  خيابان 30 متري كيان آباددر  منطقه 2 شهرداري306

4,00091/7/229310010069سازمان ميادين1700/9525احداث بازارچه محله اي در منطقه 2شهرداري(  بازارترنج كيان آباد) 307

28,75089/9/2090/3/19100100معاونت فني و عمراني19/16254احداث جاده مسير ميدان صياد شيرازي تا پدافند308

2009292100100منطقهرنگ آميزي حفاظ هاي پل شهيد صياد شيرازي در منطقه 2 شهرداري309

احداث سپتيك زير پل شهيد صياد شيرازي در تقاطع بلوار توحيد و 30 متري كيان آباد در منطقه 310
دو شهرداري

1,6989292100100منطقه

43,500

پروژه هاي مربوط به   مسير ارتباطي حد فاصل پل شهيد صياد شيرازي و پل روگذر كيانشهر

پروژه هاي مربوط به  كيان آباد

جمع

صفحه 36 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

69992/2/2392/5/23100100منطقه19/12/47450ترميم نوار حفاري در سطح  منطقه2شهرداري311

69892/2/2392/3/23100100منطقه19/12/47448روكش آسفات دستي محوطه بازي مدارس در حوزه خدماتي  منطقه2 شهرداري312

70092/2/2592/3/25100100منطقه19/12/47921رنگ آميزي فاز سوم جداول در بلوار پدافند  توسط منطقه 2 شهرداري313

4209292100100منطقهخريد پايه هاي تابلوهاي راهنماي مسير منطقه 2 شهرداري314

7009292100100منطقهخريد چراغ چشمك زن توسط منطقه 2 شهرداري315

7009292100100منطقهخريد تجهيزات ترافيكي جهت نصب در منطقه امانيه توسط منطقه 2 شهرداري316

50092/3/2092/5/18100100منطقه19/12/50918احداث تابلوهاي دروازه اي مسير پدافند در سطح منطقه 2 شهرداري317

7009292100100منطقهخريد تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 2 شهرداري318

6979292100100منطقهخريد تابلوهاي راهنمايي مسير توسط منطقه 2 شهرداري319

4009292100100منطقهجداسازي باند رفت و برگشت پل علي بن مهزيار اهوازي توسط منطقه 2 شهرداري320

6,214 جمع

صفحه 37 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,5009292100100منطقهخريد و نصب تجهيزات ترافيكي در منطقه 2 شهرداري321

اجراي خط كشي عابر پياده سفيد در منطقه 2 شهرداري( خط كشي عابر پياده ( سفيد)  بصورت 322
بلوك 5 متر بعرض 0/5 متر با ضخامت 2000 ميكرون جهت شهرداري منطقه دو) 

60092/4/1592/6/13100100منطقه19/12/54111

4,00092/3/2192100100سازمان زيباسازي1/100/6698احداث ميدان شماره 1 مسير 44 متري مهر شهر در  منطقه 2  شهرداري323

4,00092/12/119210010050سازمان خدمات موتوري1/100/8853خاكبرداري و خاكريزي نباتي مسير پدافند در منطقه 2 شهرداري324

1,50092/5/239210010029سازمان بهسازي و نوسازي1/100/7311جابجايي ايستگاه آب خام موحدين در منطقه 2 شهرداري325

3,26792/2/3192100100سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/6377خريد نهال326

1,78592/2/3192100100سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/6377خريد بذر327

1,61492/2/3192100100سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/6377خريد كود328

6009292100100منطقهخريد گل329

3,06291/8/289410010086سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/2/14تعميرات  لوله   GRP   ايستگاه دغاغله ( مسير پدافند) در منطقه 2 شهرداري330

21,928 جمع

صفحه 38 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

اجراي تعميرات خط انتقال آب خام GRP دغاغله و پارك 42 هكتاري كيانپارس در منطقه دو 331
شهرداري

47993/3/1393/4/12100100منطقه19/12/83867

2,50092/5/992100100سازمان زيباسازي1/100/7209خريد و نصب وسايل بازي، پاركي و ورزشي جهت پاركهاي محله اي در منطقه 2 شهرداري332

20392/5/592100100سازمان زيباسازي1/100/7105پاكسازي المان فلكه ساعت در منطقه 2 شهرداري333

68192/4/292/5/1100100منطقه19/12/52878تعمير و بازسازي واحد شهرسازي منطقه 2 شهرداري334

69592/07/2992/10/29100100منطقه19/12/65908عمليات ترميم جداول فرسوده در سطح ناحيه 2 در منطقه 2 شهرداري335

70092/07/1592/09/15100100منطقه19/12/64628پياده رو سازي حد فاصل پل سفيد تا روبروي سازمان انتقال خون در منطقه 2 شهرداري336

69992/07/1592/11/15100100منطقه19/12/64626عمليات مرمت نوارهاي حفاري در سطح ناحيه 2 در منطقه 2 شهرداري337

69592/07/2392/09/23100100منطقه19/12/65526اجرا و تكميل اصالحات هندسي بلوار شهيد ستاري در منطقه 2 شهرداري338

70092/07/2392/08/08100100منطقه19/12/65527اجراي خط كشي محوري در منطقه 2 شهرداري339

6889292100100منطقههمسان سازي درب منهولها درمنطقه  شهرداري340

8,040 جمع

صفحه 39 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

7009292100100منطقهعمليات ترميم جداول فرسوده در سطح ناحيه 2 در منطقه 2 شهرداري341

7009292100100منطقهعمليات مرمت نوارهاي حفاري در سطح ناحيه 2 در منطقه 2 شهرداري342

7009292100100منطقهلكه گيري اسفالت مصوبات ستاد نوروزي در منطقه دو شهرداري ( تهيه آسفالت به عهده كارفرما") 343

7009292100100منطقهترميم نوارحفاري مصوبات ستاد نوروزي در منطقه دو شهرداري ( تهيه آسفالت به عهده كارفرما") 344

7009292100100منطقهتخريب و جدول گذاري مصوبات ستاد نوروزي در منطقه دو شهرداري345

7009292100100منطقهخريد آسفالت جهت لكه گير مصوبات ستاد نوروزي در منطقه دو شهرداري346

7009292100100منطقهخريد آسفالت جهت ترميم نوار حفاري مصوبات ستاد نوروزي در منطقه دو شهرداري347

69992/9/592100100منطقه19/12/68955ترميم سطوح آسفالتي در سطح معابر ناحيه 2 در منطقه 2 شهرداري348

21093/2/1393/3/27100100منطقه19/12/80759نرده گذاري زير پل هاي عابر پياده در منطقه دو شهرداري349

5009292100100منطقهخريد تجهيزات ترافيكي در منطقه دو شهرداري350

6,309 جمع

صفحه 4۰ از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

7009292100100منطقهاجراي خط كشي محوري در منطقه 2 شهرداري351

6709292100100منطقهاجراي خط كشي محوري در منطقه دو شهرداري352

70092/12/1092100100منطقه19/12/76233هرس درختان در منطقه 2 شهرداري353

60892/12/1193/1/11100100منطقه12/76376خريد رنگ ترافيكي جهت خط كشي محوري در منطقه دو شهرداري354

68992/3/992/4/9100100منطقه12/50257خريد 130 عددنيمكت پاركي در پارك هاي محله اي ر منطقه 2 شهرداري355

49692/12/1893/1/18100100منطقه12/77016خريد گلدان و اقالم تزئيني توسط منطقه 2  شهرداري356

30092/10/392100100منطقه19/12/70973اصالح هندسي تقاطع فلسطين - فاطمي در منطقه 2 شهرداري357

69992/9/592100100منطقه19/12/68950ترميم پياده رو هاي فرسوده در سطح ناحيه 2 در منطقه 2 شهرداري358

1,00092/7/1492100100100سازمان پسماند1/100/7770اليروبي مسيرها خطوط دفع آبهاي سطحي و فاضالب در منطقه3592

69992/3/1892/4/17100100منطقه19/12/50512تعميرات ساختمان شماره سه شهرداري در منطقه دو شهرداري360

6,561 جمع

صفحه 41 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

3,47592/12/119110010089سازمان خدمات موتوري1/100/8853بهسازي، احداث پارك و فضاي سبز مسير پدافند در منطقه 2 شهرداري361

7009191100100منطقهشستشوي المان ها و عالئم ترافيكي توسط منطقه 2 شهرداري362

69592/6/1792/7/16100100منطقه19/12/61650پياده روسازي محدوده ناحيه 3 در منطقه 2 شهرداري363

35,00092/12/119210010089سازمان خدمات موتوري1/100/8853تكميل بهسازي مسير پدافند در منطقه 2 شهرداري364

1,1009191100100سازمان نوسازي و بهسازي2/26369پياده روسازي و ترميم پياده روهاي فرسوده در منطقه 2 شهرداري365

شستشوي المانها و عالئم ترافيكي و نقوش بصورت ماهيانه به مدت يكسال در سطح شهرداري 366
منطقه دو

69692/3/2593/3/25100100منطقه19/12/51085

68792/06/0692/07/06100100منطقه19/12/60515خريد و نصب ايستگاه هاي  اتوبوس در منطقه 2 شهرداري367

66792/06/1692/08/16100100منطقه19/12/61457اصالح هندسي آيلندهاي مياني بلوارهاي سطح منطقه 2 شهرداري368

65092/06/0692/08/06100100منطقه19/12/60525احداث آيلند بلوار مدرس امانيه در منطقه 2 شهرداري369

70091/10/0592/11/08100100منطقهخريد نخل مثمر370

44,370 جمع

صفحه 42 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

17492/05/0292/06/02100100منطقه19/12/56829 اجراي عمليات بازسازي روشنايي  بوستان ايثار در  منطقه2 شهرداري371

70092/1092/11100100منطقهتعمير و بازسازي واحد شهرسازي منطقه 2 شهرداري372

70092/1092/11100100منطقهتعمير و تكميل واحد شهرسازي منطقه 2 شهرداري373

69992/0892/10100100منطقه19/12/65909اجراي لوله گذاري با لوله بتني 800 ميليمتر جنب پل سياه در منطقه 2 شهرداري374

7009292100100منطقهاجراي خط كشي عابر پياده در منطقه دو شهرداري375

376  rgb-dmx جمع آوري تجهيزات فرسوده نور پردازي سيلو وانجام نور پردازي مجدد بصورت
درمنطقه دو شهرداري

2,0009292100100منطقه

70092/3/2092/5/18100100منطقه19/12/49581اجراي خط كشي عابر پياده سفيد در منطقه 2 شهرداري377

69592/2/2592/3/25100100منطقه19/12/47944احداث گاردريل توسط منطقه2 شهرداري378

70092/1/2092/2/9100100منطقه2/19/42896عمليات هرس درختان واقع در خيابان هاي فرعي سطح منطقه 2 شهرداري379

58391/9/991/10/9100100منطقه19/12/25207خريد تابلوهاي انتظامي و اخباري توسط منطقه 2 شهرداري380

7,651 جمع

صفحه 43 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

خريد و نصب پايه هاي روشنايي مسير اتوبان حد فاصل پل روگذر كيانشهر تا پل صيادي در منطقه 381
2 شهرداري

6849292100100منطقه

55,26892/2/2992/5/28100100منطقه1900/6271احداث مسير ارتباطي حد فاصل پل شهيد صياد شيرازي و پل روگذر كيانشهر382

اجراي عمليات آسفالت مسير ارتباطي حد فاصل پل شهيد صياد شيرازي و پل روگذر كيانشهر 383
( شهيد سوداگر) 

55,00092/3/3092/6/27100100منطقه1900/6464

7,86092/9/1893/12/29100100سازمان بهسازي و نوسازي100/10831پياده روسازي خيابان اصلي امانيه در منطقه 2 شهرداري384

70092/2/2392/4/23100100منطقه19/12/47446جدولگذاري پراكنده در سطح  منطقه2شهرداري385

پاكسازي و شستشوي تابلوهاي اخباري، انتظامي و راهنمايي توسط منطقه 2 شهرداري( شستشوي 386
المانها و عالئم ترافيكي و نقوش بصورت ماهيانه به مدت يكسال در سطح شهرداري منطقه دو) 

69692/3/2593/3/25100100منطقه19/12/51085

2,50093/1/1693/3/14100100منطقه1900/7935رنگ آميزي جداول  در منطقه دو شهرداري387

ساخت و نصب المانهاي حجمي در جاده ساحلي - لوپ پل سوم - روبروي پل طبيعت واقع در 388
شهرداري منطقه دو

60092/3/1292/4/11100100منطقه19/12/50559

1,00092/12/2493/12/29100100سازمان زيباسازي23/9/16اجراي نورپردازي پل شهيد سوداگردر منطقه 2 شهرداري389

70093/6/293100100منطقه91013خريد مصالح و اجراي عمليات عمراني سامانه 137 در منطقه 2 شهرداري390

125,008 جمع

صفحه 44 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

28893/4/393/5/3100100منطقه12/86050خريد واجراي المان يا صاحب الزمان در منطقه 2 شهرداري391

69393/4/1893/5/18100100منطقه19/12/87425اجراي خط كشي عابرپياده در امانيه - كيانپارس وكيان آباد در منطقه 2 شهرداري392

79793/12/1794/2/5100100منطقه19/12/107415خريد رنگ دوجزئي در منطقه 2 شهرداري393

87293/12/1794/2/5100100منطقه19/12/107414خريد رنگ سرد ترافيكي جهت اجراي خط كشي محوري در منطقه 2 شهرداري394

1,400100100منطقهترميم نوارهاي حفاري در منطقه 2 شهرداري395

1,22094/1/2494/3/31100100منطقه19/12/110458رنگ آميزي جداول در نواحي 3 و 4 در منطقه 2 شهرداري396

1,11194/1/2294/3/31100100منطقه19/12/110221رنگ آميزي جداول در نواحي 1 و 2 در منطقه 2 شهرداري397

پروژه هاي مربوط به سيدخلف

69591/12/2192/1/21100100منطقه2/19/40609بهسازي خيابان ورودي اول كوي سيد خلف واقع در حوزه خدماتي شهرداري منطقه دو398

69891/12/1792/1/17100100منطقه2/19/39597روكش آسفالت دستي كوچه هاي كم عرض سيد خلف ( تهيه آسفالت به عهده  كارفرما) 399

70092/06/1792/09/17100100منطقه19/12/61645جدولگذاري معابر سيد خلف در منطقه2شهرداري400

8,474 جمع

صفحه 45 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به سيدخلف

11,90792/12/2893/12/2910010051سازمان خدمات موتوري17/2/24/4احداث پارك ساحلي حد فاصل پل سوم تاكوي سيدخلف در منطقه 2 شهرداري401

1,54493/12/2994/3/18100100100منطقه19/12/108198اجراي پروژه بهسازي ورودي كوي سيد خلف402

69794/1/2594/2/31100100ترافيك 19/12/110540اجراي خط كشي عابر پياده توسط منطقه 2 شهرداري403

69793/12/1794/2/31100100منطقه19/12/109323تعمير تجهيزات ايمني ترافيكي پل هشتم در منطقه 2 شهرداري404

1,50093/8/2693/12/26100100منطقه19/12/97960نصب ، نگهداري تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 2 شهرداري405

8,39693/12/2793/12/29100100سازمان پاركها و فضاي سبز14/2/24/2توسعه فضاي سبز(  كاشت گلهاي گلداني )  در منطقه 2 شهرداري406

5,00093/12/2393/12/29100100سازمان پاركها و فضاي سبز14/2/24/2طرحهاي حجمي فضاي سبز در م 4072

90193/12/2495100100منطقه19/12/108756خريد تجهيزات ايمن سازي پل دغاغله در منطقه 2 شهرداري408

7009191100100منطقهعمليات چمن كاري بخشي از پارك ايثار، واقع حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري409

5829191100100منطقه12/41198خريد نشيمن گاه بهاري پاركي بزرگ ليزري به مساحت 17 متر مربع در منطقه 2 شهرداري410

31,924 جمع

صفحه 46 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

8,00093/3/1193/5/11100100سازمان زيباسازي23/9/16 نورپردازي پل طبيعت411

69293/8/593/10/5100100100منطقه19/12/96545اصالح و بازسازي سيستم برق رساني سايت اداري منطقه 4122

17893/8/693/10/6100100منطقه19/12/96569تهيه و ساخت تابلوهاي راهنماي مسير در منطقه 2 شهرداري413

69993/8/593/10/5100100منطقه19/12/96548لكه گيري آسفالت مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 2 شهرداري414

69593/7/993/10/7100100منطقه19/12/94296تخريب وجدول گذاري مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 2 شهرداري415

48893/6/3093/8/13100100منطقه19/12/93543اجراي خط كشي عابر پياده در منطقه 2 شهرداري416

مبلغ 1,50095/3/2295100100منطقه19/12/148475نصب وتعمير ونگهداري تجهيزات ترافيكي در منطقه 2 شهرداري417

61893/7/3093/8/4100100منطقه19/12/95953نصب تابلو وتجهيزات ترافيكي توسط منطقه دو418

2,44993/9/593/12/5100100منطقه19/12/98879ترميم پياده روهاي فرسوده در سطح نواحي 1و 3 و 4 در منطقه 2 شهرداري419

69793/4/1893/6/18100100منطقه19/12/87424نصب و تامين گارديل در منطقه 2 شهرداري420

16,016 جمع

صفحه 47 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

67993/8/694/12/29100100منطقه19/12/96566ترميم پياده روهاي فرسوده در سطح ناحيه 2( امانيه)  در منطقه 2 شهرداري421

1,96693/6/2993/8/29100100منطقه19/12/93549اصالح هندسي واحداث دور برگردان پروانه اي بلوار هاشمي در منطقه 2 شهرداري422

70093/8/693/11/6100100منطقه19/12/96575خريد نرده فرفوژه در منطقه 2 شهرداري423

3,62893/6/2293/12/29100100سازمان پاركها و فضاي سبز14/2/24/2خريد يك مجموعه كوه يخي در منطقه 2 شهرداري424

40093/5/693/7/30100100منطقه12/88908هزينه خريد 4 عدد آالچيق جهت نصب در پارك هاي منطقه2 شهرداري427

509393/12/29100100سازمان زيباسازي23/9/16نورپردازي جزيره انتهاي بلوار ساحلي در منطقه 2 شهرداري428

67093/12/1294/2/1100100منطقه19/12/107417بازسازي پل عابر پياده در منطقه 2 شهرداري429

54393/6/3093/7/30100100منطقه12/93580خريد رنگ سرد توسط منطقه 2 شهرداري430

8,636 جمع

صفحه 48 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

4009393/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز14/2/24مطالعات و طراحي زيبا سازي جاده ورودي اهواز- ماهشهر در منطقه 2 شهرداري431

8409393/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز14/2/25مطالعات و طراحي پارك ناحيه اي جنب پارك آبي در منطقه 2 شهرداري432

1,00091/5/1693/12/29100100سازمان عمران شهري101/13/17/2/9تكميل ترميم سطوح آسفالتي و ترميم نوارهاي حفاري در منطقه 4332

79293/11/2094/12/29100100سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/10احداث ديوارسر درب واتاق نگهباني در حوزه خدماتي منطقه 2 شهرداري434

37091/2/1093/12/29100100سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/10مطالعات وطراحي سايت وسويل بازار مبل شهر اهواز در منطقه 2 شهرداري435

37091/3/193/12/29100100سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/10مطالعات وطراحي سايت وسويل بازار كاالي خانه شهر اهواز در منطقه 2 شهرداري436

انجام رنگ آميزي و نقاشي ديوارهاي فرسوده كيانپارس ، كيان شهر ، كيان آباد ، امانيه و بلوارهاي 437
ساحلي در منطقه 2 شهرداري

2,80093/7/893/12/29100100سازمان زيباسازي17/15/2/45/1

86293/8/393/12/29100100سازمان زيباسازي23/9/16اجراي فونداسيون وپايه تنديس المان دفاع مقدس در منطقه 2 شهرداري438

169393/12/29100100سازمان زيباسازي23/9/16هزينه تامين روشنايي تنديس هاي شهدا بقايي وهاشمي در منطقه 2 شهرداري439

69894/2/694/5/6100100منطقه19/12/111560احداث جايگاه گاري فان در منطقه 2 شهرداري440

8,148 جمع

صفحه 49 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,19394/8/394/12/29100100منطقه19/12/128131اصالح هندسي اتوبان شهيد هاشمي حد فاصل ميدان پليس تا اتوبان قدس در منطقه 2 شهرداري441

2,60094/9/2894/12/29100100منطقه19/12/132773پياده روسازي جلوي دادگستري و خيابانهاي محدوده امانيه در منطقه 2 شهرداري442

5,00092/3/2194/12/29100100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/13/2/9 عمليات پياده روسازي خيابان امانيه در منطقه 2 شهرداري443

2,12594/3/1994/12/2910010080منطقه19/12/108759احداث زمين ورزشي زير پل صياد شيرازي در منطقه 2 شهرداري444

1,55993/11/2094/2/20100100منطقه19/12/105102ترميم جداول فرسوده در سطح نواحي 1-3و4 درمنطقه 2 شهرداري445

2,45093/9/994/9/9100100منطقه19/12/98879ترميم پياده روهاي فرسوده درسطح نواحي1-3و4درمنطقه 2 شهرداري446

1,77893/9/2693/12/2610010090منطقه19/12/100448ترميم نوارهاي حفاري طولي در سطح نواحي 1-3و4در منطقه 2 شهرداري447

70093/12/1394/3/12100100100منطقه19/12/107416لكه گيري سطوح آسفالتي در سطح منطقه 2 شهرداري448

70094/3/1093100100100منطقه19/12/114850توسعه فضاي سبز مه پاش پاركي در پاركهاي منطقه 2 شهرداري449

70093/12/1394/3/12100100100منطقه19/12/107418ترميم نوارهاي حفاري در منطقه 2 شهرداري450

18,805 جمع

صفحه 5۰ از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

15,0009394/12/291009797سازما ن عمران شهري101/17/2/1/2بهسازي و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 2 شهرداري451

12094/5/2194/12/2910097منطقه12/121510اجراي خط كشي عابر پياده و نقوش در منطقه 2 شهرداري452

1,73793/12/2494/3/2310097منطقه19/12/108897زيرسازي مسير اصلي  ورودي بنكداران  در منطقه 2شهرداري453

عمليات احداث ميدان ورودي اهواز - انديمشك و زيرسازي آسفالت مسير اطراف آن در منطقه 2 454
شهرداري

1,11086/10/2594/12/29100100100منطقه19/19844

انجام نقاشي ديواري و رنگ آميزي ديوارهاي 30 مدرسه در قالب طرح استقبال از مهر در منطقه 2 455
شهرداري

2,00094/6/794/12/29100100سازمان زيباسازي109/15/17/2/21

89994/6/794/12/2910010044سازمان زيباسازي109/15/17/2/21/2رنگ آميزي ديوارهاي فرسوده در منطقه 2 شهرداري456

50094/6/794/12/2910010040سازمان زيباسازي109/15/17/2/21/2بدنه سازي و بهسازي بافت فرسوده (  نقاشي ديواري )  در منطقه 2 شهرداري457

4,50094/12/2294/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/15/2/14/3 خريد نهال در منطقه 2 شهرداري458

2,50094/12/2294/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/15/2/14/3 خريد بذر گلهاي گلداني و نشاء در منطقه 2 شهرداري459

خريد نهال چند ساله ، درختچه هاي گل دار و گياهان پوششي جهت ايام نوروز 95 در منطقه 2 460
شهرداري

1,00094/12/2294/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/15/2/14/3 

29,366 جمع

صفحه 51 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,00094/12/2294/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/15/2/14/3خريد گل جهت ايجاد فرش گل نوروز 95 در منطقه 2 شهرداري461

مطالعه و طراحي سيستم مه پاش و خط انتقال آب خام ميدان چمران تا خيابان ميهن در منطقه 2 462
شهرداري

1969494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1

مطالعه و طراحي سيستم مه پاش و خط انتقال آب خام ميدان و خيابان دانشور در منطقه 2 463
شهرداري

1969494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1

3569494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعه و طراحي لوله گذاري در كيان آباد در منطقه 2 شهرداري464

1549494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1 ( GRP) مطالعه و طراحي بهسازي خط در منطقه 4652

1409494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعه و طراحي بهسازي شبكه آب خام امانيه در منطقه 2 شهرداري466

2679494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعه و طراحي آب خام كيانشهر از سمت كيان آباد در منطقه 2 شهرداري467

1079494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعه و طراحي  بهسازي ايستگا ههاي آب خام در منطقه 2 شهرداري468

8694/11/1294/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعات و طراحي پارك ساحلي بين پل معلق تا پل سياه469

45194/11/1294/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعات و طراحي پارك شهربازي جنب پارك آبي470

2,953 جمع

صفحه 52 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه          94/12/29

مبلغ قرارداد

زمان قرارداد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

48994/11/1294/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1 مطالعات و طراحي پارك محله اي مهرشهر471

22594/11/1294/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1 مطالعات و طراحي پارك شهربازي جنب پل شهيد صياد شيرازي472

2,32094/11/1294/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعه و طراحي بهسازي اطراف پل دغاغله ( فالورباكس) 473

39094/11/1294/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1 مطالعات و طراحي پارك ساحلي بين پل نادري تا پل معلق474

3,424

1,142,240 جمع كل

جمع

صفحه 53 از8۰



شهرداري اهواز

معاونت برنامه ريزي و توسعه

نطقه  دا  2شهرداري منطقه 2ش
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا 

صفحه 54 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

عمليات تكميل پروژه وبهسازي لوله   GRP   ايستگاه دغاغله ( مسير پدافند) در منطقه 2 1
شهرداري

3,47091/8/2894/12/2910075سازمان پاركها و فضاي سبز112/17/15/14/2/24

2,59092/8/1093/2/281006080سازمان خدمات موتوري17/14/2/47عمليات اصالح ورودي نمايشگاه دائمي در منطقه 2 شهرداري2

19,46092/12/1193/12/291004527سازمان خدمات موتوري17/14/2/47پياده روسازي معابر داخلي كيانشهر در منطقه 2 شهرداري3

4,96293/7/2094/12/181009090منطقه1900/8853احداث معابر فرعي كيانشهر در منطقه 2 شهرداري4

3,93493/7/494/12/291009060سازمان ميادين104/14/2/37تكميل بازارچه كيانشهر در منطقه 2 شهرداري5

2,23894/5/2194/12/29100808سازمان ميادين104/14/2/37تاسيسات برقي و مكانيكي بازار كيانشهر6

9,33092/11/13939080سازمان پسماند1/100/8658تهيه و حمل و تخليه خاك جهت شهرك 15 هكتاري كيانشهر در منطقه دو شهرداري7

60593/8/2894/3/2810085منطقه19/12/97963عمليات همسان سازي درب منهولهاي معابر كيانشهر در منطقه 2 شهرداري8

11,7699193/12/291006060سازمان خدمات موتوري17/14/2/47عمليات احداث پارك 2/5هكتاري كيانشهر ومسير دسترسي در منطقه 2 شهرداري9

35,9989293/12/291008029سازمان خدمات موتوري17/2/47احداث پارك طولي كيانشهر در منطقه 2 شهرداري10

84294/8/1894/12/2910020منطقه12/129510احداث پارك كودك واقع در كيانشهر در منطقه 2 شهرداري11

92,960 جمع

صفحه 55 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

3,33594/11/3951005021سازمان ميادين104/4/2/37ساخت انبار هايپر ماركت كيانشهر در منطقه 2 شهرداري12

5,45394/11/2694/12/291006570سازمان زيباسازي112/14/17/2/14/2 احداث و تكميل شبكه آب خام فضاي سبز در كيانشهر در منطقه 2 شهرداري13

27,21392/8/593/12/2910075سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/10احداث سراي محله كيانشهر در منطقه 2 شهرداري14

2,20592/7/2893/12/2910070100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10احداث زمين ورزشي كيانشهر در منطقه 2 شهرداري15

35090/11/1791/3/1510050منطقه1900/3324مطالعات و طراحي مراحل اول و دوم بهسازي و مقاوم سازي پل لشكر16

2,03091/11/49110070سازمان پايانه ها1/100/4541احداث پارك آموزشي ترافيك مارال در كيانپارس توسط منطقه 2 شهرداري17

22092/2/2592/3/259090منطقه19/12/47919نصب چمن مصنوعي در پارك آموزشي ترافيك مارال18

اجراي عمليات تامين روشنايي جاده ساحلي ،حد فاصل پل جزيره تا پل سياه در منطقه 2 19
شهرداري

1,50093/9/1293/12/2910090سازمان پاركها و فضاي سبز14/2/24

64993/8/694/1/6منطقه19/12/96576عميات لوله گذاري دفع آبهاي سطحي معابر كيانشهر در منطقه 2 شهرداري20

2,30094/9/1694/12/29منطقه19/12/132062زيرسازي تا حد اليه اساس خيابانهاي نرگس و خيابان ارتباطي كيانشهر در منطقه 2 شهرداري21

45,255 جمع

صفحه 56 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

5,44392/4/189210085سازمان پايانه ها1/100/6946اجراي دسترسي محلي به ستاد ناحيه انتظامي در منطقه 2 شهرداري22

69592/07/2392/08/2310067منطقه19/12/65528اجراي فونداسيون پاركينگ مكانيزه پارك جزيره در منطقه 2 شهرداري23

1,300939310045منطقهدوربرگردان دسترسي مسير زيرگذر دغاغله در منطقه 2 شهرداري24

67992/1/2493/12/2910080معاونت فني و عمراني1900/6058انجام مطالعات و طراحي مراحل اول و دوم ساختمان اداري منطقه دو شهرداري( با احتساب %25) 25

67093/2/1393/4/1210050منطقه19/12/80697خط كشي عابر پياده پرسپكتيو در منطقه 2 شهرداري26

70093/6/2693/9/261009040منطقه19/12/93460جدولگذاري ورودي پادگان لشكر وليعصر ( عج) در منطقه 2 شهرداري27

54093/7/894/12/2910060منطقه19/12/94318ترميم جداول فرسوده درسطح ناحيه 2( امانيه)  در منطقه 2 شهرداري28

نورپردازي ( نصب فانوسهاي باتومي ) پل هاي علي بن مهزيار وشهيد صياد شيرازي در منطقه 2 29
شهرداري

2,70093/7/293/12/2910075سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/2/14/2

4,70993/10/893/12/291006043سازمان خدمات موتوري17/14/2/47خاكريزي خاك نباتي جنب باند كندرو پدافند در منطقه 2 شهرداري30

1,31493/12/194/2/110050منطقه19/12/107205احداث درب ورودي پاركينگ هاي بلوار ساحلي در منطقه 2 شهرداري31

18,750 جمع

صفحه 57 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

6,00093/8/2894/12/2910095سازملن پاركها و فضاي سبز17/2/14-112/14واگذاري عمليات تكميل فضاي سبز ساحل كنار پل معلق تا جزيره32

66093/9/2593/12/2510080منطقهترميم سطوح آسفالتي در سطح ناحيه 2 ( امانيه )  در منطقه 2 شهرداري33

70093/11/1194/5/2810080منطقه19/12/104238ترميم نوارهاي حفاري طولي در سطح ناحيه 2 ( امانيه) در منطقه 2 شهرداري34

1,86093/9/2693/12/261008050منطقه19/12/100446ترميم سطوح آسفالتي در سطح نواحي 1-3و4در منطقه 2 شهرداري35

5,56093/9/194/12/2910020سازمان زيباسازي109/15/16/23/12/9/17/2نصب فانوس هاي باتومي پل شهيد صياد شيرازي ، پل پيچ استاديوم و سوم در منطقه 2 شهرداري36

3,43993/11/1994/12/2910095منطقه1900/9375بهسازي روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 2 شهرداري37

7,50093/11/0894/12/2910080سازمان زيباسازي109/15/16/23/12/9/17/2كاشي كاري زير گذر پل پيچ استاديوم در منطقه 2 شهرداري38

احداث فونداسيون تابلوهاي راهنمايي مسير خيابان چمران حد فاصل مرداد تا سروش در منطقه 2 39
شهرداري

1201394/09/2594معاونت 12/132649

اجراي عمليات تكميل ايستگاه آب خام پارك ايثار ( كمربند سبز)  واقع در منطقه دو 40
شهرداري( اعتبارات تملك دارائي) 

92/4/1492/8/1410050معاونت فني و عمراني1900/7926

اجراي عمليات تكميل ايستگاه آب خام پارك ايثار ( كمربند سبز)  واقع در منطقه دو 41
شهرداري( اعتبارات تملك دارائي) 

93/4/1594معاونت فني و عمراني1900/8454

31,429

5,590

جمع

صفحه 58 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به خيابان شهيد چمران

12094/5/3194/12/29منطقه12/122387خريد تابلوي راهنماي مسير تقاطع پهلوان چمران و ارديبهشت در منطقه 2 شهرداري42

1,14794/6/194/12/29منطقه19/12/122481اصالح هندسي تقاطع چمران - پهلوان - ارديبهشت در منطقه 2 شهرداري43

19,86993/9/193/12/2910020سازمان زيباسازي23/9/16/2اجراي كفپوش گذاري خيابان شهيد چمران در منطقه 2 شهرداري44

19,86993/9/194/12/291005515سازمان زيباسازي109/15/17/2/45/1 عمليات اجراي پياده رو سازي خيابان چمران (  كيانپارس )  در منطقه 2 شهرداري45

2,48993/9/1193/10/11منطقه19/12/99390نرده گذاري آيلند مياني بلوار چمران در منطقه 2 شهرداري46

47
تهيه و نصب المانهاي حجمي پلكسي به منظور نصب در بلوارهاي چمران و سپاه و ميادين ساعت 

مولوي ، فلسطين ، ساعت و فلكه سوم كيانپارس در اعياد و مناسبتهاي ملي و مذهبي در منطقه 2 
شهرداري

1,20095/2/894/12/29منطقه19/12/144826

خريد و اجراي چراغ راهنمايي تقاطعات شهيد چمران - توحيد و توحيد- ارديبهشت در منطقه 2 48
شهرداري

1,08994/8/994/12/29منطقه12/128694

احداث سيستم آبياري مه پاشي مخفي شونده حد فاصل ميدان چمران تا خيابان ميهن در منطقه 2 49
شهرداري

2,80094/10/1594/12/29منطقه12/134545

7594/3/3094/12/29منطقه12/11/116687برداشت و طراحي پايانه مسافربري ميدان چمران در منطقه 2 شهرداري50

87994/5/1194/12/29منطقه19/12/120691خريد و اجراي خط كشي عابر پياده پرسپكتيو بلوار چمران - امانيه در منطقه 2 شهرداري51

11094/9/394/12/29منطقه12/131016رنگ آميزي پل عابر پياده خيابان چمران توسط منطقه 2 شهرداري52

49,647 جمع

صفحه 59 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

11,06391/5/2194/12/291005550سازملن پاركها و فضاي سبز14/2/24/2/14/15/112/17 عمليات تكميل پارك زردشت در منطقه 2 شهرداري53

2,98093/11/694/1/6منطقه19/12/103815احداث پل عابر پياده در منطقه 2 شهرداري( بلوار شهيد ستاري مقابل شهرك زردشت) 54

1,16894/7/894/12/29منطقه19/12/126145خريد و نصب نرده در زير پلهاي عابر پياده زردشت و پدافند در منطقه 2 شهرداري55

11,90693/8/1093/12/291007557سازمان خدمات موتوري17/2/47جاده حد فاصل پل سوم تا پل نهم جاده ساحلي سيد خلف در منطقه 2 شهرداري56

3,500939310038منطقهاحداث ساختمان 2 طبقه در سايت اداري فعلي منطقه 2 شهرداري57

2,5009393/12/2910035سازمان زيباسازي23/9/16هزينه خريد تنديس شهيد جهان آرا در منطقه 2 شهرداري58

10060 93/10/6 69993/08/6منطقه19/12/96550ترميم نوارهاي حفاري مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 2 شهرداري59

1,70094/9/1594/12/291002035منطقه19/12/131937احداث زمين ورزشي جنب مسجد امير المومنين (  ع )  روبروي پل لشگر در منطقه 2 شهرداري60

2,40094/9/1594/12/291002035منطقه19/12/131801احداث زمين ورزشي مهر شهر در منطقه 2 شهرداري61

37,916 جمع

صفحه 6۰ از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

965949410060منطقهاحداث سرويس بهداشتي پارك ساحلي كيانپارس جنب پل طبيعت در منطقه 2 شهرداري62

1,18894/7/1594/12/2910090منطقه19/12/126706ادامه تكميل زيرسازي خيابان اصلي 32 متري كوي فرهنگيان در منطقه 2 شهرداري63

64
خاكريزي خاك نباتي واقع در محلهاي از پل سوم به سمت كوي سيد خلف - سمت ساحلي ، از پل 

سوم به سمت كوي سيد خلف- سمت منازل ، حد فاصل خيابان ميهن شرقي تا خيابان 18 شرقي 
1,89594/6/1794/12/2910090منطقه19/12/124139

32594/3/494/12/2910060منطقه19/12/114255 عمليات لكه گيري آسفالت مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 2 شهرداري65

4,57894/5/1194/12/2910050سازمان نوسازي و بهسازي115/17/13/2/9جدولگذاري و زيرسازي تا حد اليه اساس معابر مهر شهر (  سهم شهرداري )  در منطقه 2 شهرداري66

10,25194/8/1794/12/291003030منطقه1900/10630پياده رو سازي ضلع غربي خيابان اصلي كيان آباد در منطقه 2 شهرداري67

7831394/12/089510095منطقه19/12/139579بهسازي مسيرهاي دسترسي پارك فدك كيان آباد در منطقه 2 شهرداري68

2,74694/7/1394/12/2910035منطقه19/12/126427خريد نرده پيش ساخته جهت نصب در پارك جزيره در منطقه 2 شهرداري69

2,80094/12/15951003منطقه19/12/140297زيرسازي معابر اصلي سايت بنكداران در منطقه 2 شهرداري70

61,92194/8/494/12/29100154سازمان خدمات موتوري108/14/2/31احداث پارك شهربازي در منطقه 2 شهرداري71

87,452 جمع

صفحه 61 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,82693/10/393/11/3منطقه2/19/114850بهسازي روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 2 شهرداري72

2,000949410035منطقهاحداث پارك مهرشهر در منطقه 2 شهرداري73

1,9801394/08/0394/12/2910095منطقه19/12/128089ترميم سطوح آسفالتي نواحي 1 ، 2و 3 در منطقه 2 شهرداري74

47,60693/8/3941006526سازمان زيباسازي109/15/16/23/12/9/17/2اجراي آب نماي موزيكال پارك 42 هكتاري در منطقه 2 شهرداري75

 عمليات تكميل اجراي لوله گذاري خط انتقال آب و شبكه آب خام 500 هكتاري فاز اول ( كمربند 76
سبز)  واقع در منطقه دو شهرداري( اعتبارات تملك دارائي) 

11,43092/4/1492/10/8معاونت فني و عمراني1900/8455

1,20094/9/494/12/29منطقه19/12/131074اجراي عمليات بهسازي و بدنه سازي خيابان 4 شرقي كيانپارس در منطقه 2 شهرداري77

69794/6/2594/12/29منطقه19/12/124918لوله گذاري معابر ، همسطح سازي درب منهولها و بازسازي و اصالح سپتيكها در منطقه 2 شهرداري78

1,30094/10/194/12/29منطقه19/12/133209خريد رنگ و ادوات رنگ آميزي جهت بهسازي المان ها ، آبنماها و پلها در منطقه 2 شهرداري79

48994/9/294/12/29منطقه19/12/130942اجراي عمليات المان هاي طرح اسليمي در مسير بلوار ساحلي كيانپارس در منطقه 2 شهرداري80

70094/6/1794/12/29منطقه19/12/124106خريد المان قفقوس و اكواريوم در منطقه 2 شهرداري81

69,228 جمع

صفحه 62 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

44993/9/593/10/5منطقه19/12/98876نور پردازي پل عابر پياده واقع در بلوار ساحلي نبش خيابان ميهن كيانپارس در منطقه 2 شهرداري82

70093/8/693/10/1منطقه19/12/96572اصالح هندسي زير گذر پل دغاغله در شهرداري منطقه832

17,60093/3/2593/7/21منطقه1900/8286اجراي ديوار ساحلي غربي حد فاصل پل سياه و پل چهارم( اعتباري) 84

7,4269393/12/29سازملن پاركها و فضاي سبز14/2/24/2خريد بذر،نهال،سم وكود در منطقه 2 شهرداري85

1,04893/7/993/9/9منطقه19/12/94623اصالح هندسي واحداث دور برگردان بلوار هاشمي در منطقه 2 شهرداري86

1,15694/7/1994/12/29منطقه12/1270180خريد جدول رنگي در منطقه 2 شهرداري87

3,55593/12/2794/4/1منطقه19/12/109435احداث پل عابر پياده واقع در بلوار ساحلي نبش خيابان 6 شرقي در منطقه 2 شهرداري88

پروژه هاي مربوط به ساحل غربي كارون

10,1299393منطقهاحداث ديوار ساحلي از پل سوم تا پل نهم در منطقه 2 شهرداري89

17,60093/3/1893منطقه1900/8287احداث ديوار ساحلي غرب كارون حد فاصل پل سفيد تا پل چهارم در منطقه 2 شهرداري90

خريد و اجراي تاسيسات روشنايي پايه هاي روشنايي سطح پاركها و ساحلي (  حد فاصل پل هاي 91
طبيعت ، هفتم و هشتم )  در منطقه 2 شهرداري

1,5009393منطقه

61,163 جمع

صفحه 63 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به ساحل غربي كارون

3,18393/11/694/2/6منطقه19/12/103821احداث پل عابر پياده واقع در بلوار شهيد ستاري جنب پدافند هوايي در منطقه 2 شهرداري92

2,38493/11/2593منطقه19/12/105107خريد تجهيزات ترافيكي در منطقه 2 شهرداري93

2,02793/11/2094/2/20منطقه19/12/105097عمليات خاكريزي نباتي در سطح منطقه 2 شهرداري94

70093/5/2093/8/20منطقه12/89837هزينه خريد نرده فرفوژه جهت نصب در بلوار انقالب واقع در كوي امانيه در منطقه 2 شهرداري95

70093/11/1594/12/29منطقه19/12/103778عمليات لوله گذاري جهت دفع آبهاي سطحي در سطح منطقه 2 شهرداري96

65493/8/694/1/6منطقه19/12/96577عمليات لوله گذاري دفع آبهاي سطحي معابر كيان آباد در منطقه 2 شهرداري97

27593/9/2594/12/29منطقه19/12/100449اجراي عمليات حصار كشي اطراف زمين وسايل بازي پارك جزيره در منطقه 2 شهرداري98

43293/10/1593/12/15منطقه19/12/102017تعمير پل هاي عابر پياده در منطقه 2 شهرداري99

68093/2/293/3/2منطقه19/12/80291اجراي خط كشي عابر پياده درمنطقه 2 شهرداري100

61293/6/3093/7/30منطقه12/93577تهيه رنگ دو جزئي جهت اجراي خط كشي عابر پياده در منطقه 2 شهرداري101

11,647 جمع

صفحه 64 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

69693/11/693/12/6منطقه19/12/103779اجراي سيستم اعالم حريق جهت سايت اداري منطقه 2 شهرداري102

40093/11/2094/12/2910085سازمان بهسازي و نوسازي115/13/9/31/13مطالعات وطراحي پل عابر پياده بلوار شهيد مدرس در منطقه 2 شهرداري103

59093/7/3093/8/30منطقه12/96190خريد مصالح و اجراي عمراني سامانه 137 در منطقه 2 شهرداري104

12094/8/1295منطقه12/129064اصالح هندسي بلوار امام رضا (  ع )  توسط منطقه 2 شهرداري105

5694/8/1894منطقه12/129591چاپ و نقشه خطوط اتوبوسراني در منطقه 2 شهرداري106

1,20094/9/1595منطقه19/12/131817خريد و نصب ايستگاه اتوبوس مكانيزه در منطقه 2 شهرداري107

1,20094/11/2595منطقه19/12/138395اليروبي خطوط فاضالب در منطقه 2 شهرداري108

13,650909010050سازمان ميادينفاز دوم طرح توسعه ميدان الغدير109

عمليات ايجاد شبكه برق و روشنايي ميدان الغدير ( هزينه برق ديماند ،كابل كشي،پايه هاي 110
روشنايي،تابلوها و...) در منطقه 2 شهرداري

1,50093/6/993/12/2910030سازمان ميادين104/14/3

22,179 جمع

صفحه 65 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,20094/10/1394منطقه19/12/134186بهسازي فاز 2 پارك 42 هكتاري در منطقه 2 شهرداري111

21194/9/3094/12/29سازمان زيباسازي109/15/17/2/21/1نور پردازي پايه پرچم هاي 50 متري در سطح منطقه 2 شهرداري112

113
خريد پايه پرچم تلسكوپي جهت نصب در ميادين چمران ، هجرت ، اورژانس ، شهيد صياد 

شيرازي ، پاركهاي 42 هكتاري جزيزه ، خيابان سپاه روبروي ساختمان استانداري در منطقه 2 
1,2009494منطقه

1,12094/8/2394/12/29منطقه12/130039اجراي عمليات لوله گذاري معابر (  دفع آبهاي سطحي )  كيانپارس و امانيه در منطقه 2 شهرداري114

33094/10/2694/12/29منطقه19/12/135310خريد و نصب ايستگاه معمولي اتوبوس در منطقه 2 شهرداري115

80094/10/194/12/29منطقه19/12/133205خريد ايستگاه مكانيزه اتوبوس در منطقه 2 شهرداري116

1,20094/11/495منطقه19/12/136116خريد تابلو و تجهيزات ترافيكي در منطقه 2 شهرداري117

1,20094/10/294/12/29منطقه12/133368خريد لوله پلي اتيلن جهت تعمير و نگهداري شبكه آب خام كيانپارس در منطقه 2 شهرداري118

89594/8/694/12/29منطقه12/128492اجراي عمليات همسان سازي درب منهولها كيانپارس و كيانشهر در منطقه 2 شهرداري119

1,20094/9/494/12/29منطقه12/131178خريد كود مورد نياز در فضاي سبز به خصوص پاركهاي ساحلي در منطقه 2 شهرداري120

9,356 جمع

صفحه 66 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

89594/8/694/12/29منطقه12/128492اجراي عمليات همسان سازي درب منهولها كيانپارس و كيانشهر در منطقه 2 شهرداري121

3,34794/12/995منطقه1900/11199ترميم سطوح آسفالتي و لكه گيري معابر در منطقه 2 شهرداري122

14,75994/12/1595منطقه101/17/14/2/1/4بهسازي و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 2 شهرداري123

1,02094/2/1495منطقه19/12/145420خريد مخزن گاري فان پاركهاي سطح منطقه 2 شهرداري جهت استقبال از نوروز 12495

1,26294/6/194/12/29منطقه19/12/122484خريد المپ و كله چراغ بلوار امام رضا در منطقه 2 شهرداري125

95094/7/2994/12/29منطقه12/127672خريد ريسه و چراغ شيلنگي smd  جهت آذين بندي معابر و ميادين در منطقه 2 شهرداري126

1,19694/7/2094/12/29منطقه12/127119خريد رنگ دو جزئي در منطقه 2 شهرداري127

64894/7/2894/12/29منطقه19/12/127847اجراي خط كشي عابر پياده در منطقه 2 شهرداري128

33094/9/1494/12/29منطقه19/12/131756خط كشي محوري در منطقه 2 شهرداري129

1,20094/8/1894/12/29منطقه19/12/129521تكميل پروژه فضاي سبز پارك جزيره در منطقه 2 شهرداري130

25,607 جمع

صفحه 67 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

12094/5/2194/12/29منطقه12/121508خريد تابلوهاي راهنماي مسير در منطقه 2 شهرداري131

3,17494/6/794/12/29منطقه17/2/21-109/15نورپردازي درختان بلوار ساحلي (  كيانپارس جاده غربي )  در منطقه 2 شهرداري132

1,75094/6/794/12/29منطقه109/15/16/9/17رفع ايرادات و نگهداري نور پردازي آبشار رنگين كمان - جنب پل هفتم  در منطقه 2 شهرداري133

1,69094/9/394/11/3منطقه19/12/131000بهسازي شبكه آب خام فضاي سبز امانيه در منطقه 2 شهرداري134

1,20094/6/1694/12/29منطقه12/123981خريد المپ و ريسه بندي led كم مصرف جهت آذين بندي معابر و ميادين در منطقه 2 شهرداري135

1,18894/6/2394/12/29منطقه19/12/124654خريد تجهيزات روشنايي پارك محله اي فدك ، رضا و فردوس در منطقه 2 شهرداري136

1,83694/5/3194/12/29منطقه19/12/122393بهسازي و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 2 شهرداري137

70094/7/694/12/29منطقه19/12/125790كاشت درختچه هاي گلدار در منطقه 2 شهرداري138

18,28594/12/1695منطقه1900/11234احداث پارك كوي طالب در منطقه 2 شهرداري139

12094/10/695منطقه12/118331خريد برچسب ترافيكي (  استيكر امانيه )  در منطقه 2 شهرداري140

30,063 جمع

صفحه 68 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

53594/6/294/12/29منطقه19/12/122735اصالح هندسي انتهاي كيان آباد در منطقه 2 شهرداري141

2,54094/7/2594/12/29منطقه19/12/127470احداث سيستم آبياري قطره اي و مه پاش در كوي كيان آباد در منطقه 2 شهرداري142

خريد پايه پرچم led  به منظور نصب در بلوار ساحلي غربي حد فاصل پل سوم و هشتم در منطقه 2 143
شهرداري

1,1889494منطقه19/12/124655

35094/4/294/12/29منطقه12/117147رنگ آميزي و تعمير ايستگاههاي اتوبوس كيانپارس و كيان آباد و امانيه در منطقه 2 شهرداري144

1,00094/11/795منطقه19/12/136585خريد و تعمير پمپ هاي سيار آبهاي سطحي و ايستگاه هاي پمپاژ در منطقه 2 شهرداري145

1,07094/6/2494/12/29منطقه19/12/124747خريد رنگ محوري كيان پارس - كيان آباد - بلوار ساحلي در منطقه 2 شهرداري146

1,19894/4/2994/12/29منطقه19/12/119450خريد پيچك رونده  آلترنانترا در منطقه 2 شهرداري147

خريد گاري فان چرخ دار و بدون چرخ جهت جمع آوري زباله در پاركهاي محله اي و پارك 42 148
هكتاري در منطقه 2 شهرداري

37594/4/2994/12/29منطقه19/12/119430

69994/7/894/12/29منطقه19/12/126142اصالح گذرگاههاي عابر پياده كيانپارس در منطقه 2 شهرداري149

1,05094/10/994/12/29منطقه19/12/133811خريد تجهيزات پاركي وسايل بازي پارك گلچهره در منطقه 2 شهرداري150

10,006 جمع

صفحه 69 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,00094/10/1294/12/29منطقه19/12/133939خريد تجهيزات پاركي و ست بازي جهت پارك محله اي پيوند در منطقه 2 شهرداري151

1,13894/11/1395منطقه19/12/137218خريد تجهيزات روشنايي پارك جزيره در منطقه 2 شهرداري152

1,20094/5/1394/12/29منطقه19/12/120840خريد تجهيزات پاركي و مجموعه بازي جهت پارك محله اي فردوس در منطقه 2 شهرداري153

خريد تجهيزات پاركي و مجموعه بازي جهت پارك هاي محله اي كوثر و فدك در منطقه 2 154
شهرداري

1,05094/6/2294/12/29منطقه19/12/124472

99694/6/394/12/29منطقه19/12/122860خريد تجهيزات بازي و پاركي پارك محله اي امام  رضا در منطقه 2 شهرداري155

3,47094/4/2494/12/29منطقه19/12/119287خريد المانهاي نوراني فلكه سوم كيانپارس و ميدان فلسطين در منطقه 2 شهرداري156

1,17094/8/494/12/29منطقه19/12/128293خريد 17 ايستگاه اتوبوس معمولي كيانشهر- كيان آباد در منطقه 2 شهرداري157

2,98094/8/1094/12/29منطقه19/12/128799تامين روشنايي پارك 42 هكتاري در منطقه 2 شهرداري158

1,18994/6/994/12/29منطقه19/12/123346خريد 3 ايستگاه اتوبوس مكانيزه زردشت - كيان آباد - كوي سيد خلف در منطقه 2 شهرداري159

3,50094/8/2394/12/29منطقه19/12/129963تهيه مصالح و كرايه ماشين آالت سامانه 137 در منطقه 2 شهرداري160

17,693 جمع

صفحه 7۰ از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,5009494منطقه19/12/122485خريد و نصب تابلو و تجهيزات ترافيكي كيانپارس در منطقه دو161

11094/12/995منطقه12/139655خريد سرعتگير پالستيكي به همراه متعلقات توسط منطقه 2 شهرداري162

11094/11/2995منطقه12/138770تعمير و رنگ آميزي نرده هاي جاده ساحلي توسط منطقه 2 شهرداري163

90094/12/2295منطقه19/12141189خريد گارديل به همراه متعلقات توسط منطقه 2 شهرداري164

خريد نيمكت و ميز پينگ پنگ جهت نصب در پاركهاي بلوار ساحلي غربي و 42 هكتاري در منطقه 165
2 شهرداري

7001394/11/1395منطقه19/12/137216

11094/11/1495منطقه12/137090اصالح هندسي باند كندرو مسير پل شهيد سوداگر توسط منطقه 2 شهرداري166

8094/10/2895منطقه12/135568جابجايي تابلوهاي vms در منطقه 2 شهرداري167

12093/9/1894/12/29منطقه12/99918تعمير تجهيزات ترافيكي هوشمند نصب شده در منطقه 2 شهرداري168

2,40094/11/2795منطقه19/12/138692رنگ آميزي جداول توسط منطقه 2 شهرداري169

1201394/09/0395منطقه12/131014اصالح هندسي دور برگردان زير پل شهيد سوداگر توسط منطقه 2 شهرداري170

6,150 جمع

صفحه 71 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1201394/07/2994/12/29منطقه12/127947اجراي نقاشي سه بعدي در پارك ابتداي خيابان 13 غربي كيانپارس در منطقه 2 شهرداري171

1101394/09/2594/12/29منطقه12/132653اجراي خط كشي محوطه مدارس توسط منطقه 2 شهرداري172

12,11094/10/594/12/29سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/17/2/14/2بهسازي فالور باكس اطراف پل دغاغله در منطقه 2 شهرداري173

1,2001394/11/0495منطقه19/12/136114بهسازي شبكه آب خام ميدان هجرت و بلوار سپاه در منطقه 2 شهرداري174

1201394/09/0395منطقه12/131015بهسازي و رنگ آميزي پايه هاي تابلوهاي انتظامي در سطح منطقه 2 شهرداري175

691394/09/0495منطقه12/131162تعمير و مرمت ايستگاه اتوبوس مكانيزه توسط منطقه 2 شهرداري176

1,0351394/11/0495منطقه19/12/136113زيرسازي خيابان اصلي كيانشهر حد فاصل خيابانهاي فرعي ژاله و ياس در منطقه 2 شهرداري177

3,2701394/08/2395منطقه114/17/2/50تهيه  لوازم  رفاهي ، تجهيزات عملياتي وانفرادي جهت ايستگاه آتش نشاني در كيانشهر منطقه 1782

1,0701394/11/1395منطقه19/12/137115كفپوش گذاري آيلند وسط دوربرگردان روبروي پدافند در منطقه 2 شهرداري179

كرايه ماشين آالت خدمات شهري جهت عمليات عمراني خدمات سامانه 137 جهت 5 ماهه پاياني 180
سال در منطقه 2 شهرداري

3,7441394/11/0595منطقه19/12/136244

22,848 جمع

صفحه 72 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

خريد و تهيه مصالح  عمليات عمراني خدمات سامانه 137جهت 5 ماهه پاياني سال در منطقه 2 181
شهرداري

1,2001394/11/1395منطقه19/12/137217

76394/02/0695منطقه19/12/111563 توسعه فضاي سبز ( تهيه و كاشت پيچك رونده )  در منطقه 2 شهرداري182

1201394/12/2694/12/29منطقه12/141958رنگ آميزي پل لشكر توسط منطقه 2 شهرداري183

1201394/12/2694/12/29منطقه12/141963رنگ آميزي پل راهنمايي و رانندگي توسط منطقه 2 شهرداري184

3293/12/2694/12/29منطقه12/141834اصالح هندسي جاده ساحلي بين 9 تا 13 شرقي توسط منطقه 2 شهرداري185

عمليات احيا ، بازسازي و هوشمند سازي حوضچه هاي پاركهاي محله اي فدك ، رضا ، فردوس و 186
گلچهره در منطقه 2 شهرداري

3,5001394/11/0694/12/29منطقه19/12/136350

10094/12/2094/12/29منطقه12/141067تعمير پل عابر پياده امانيه توسط منطقه 2 شهرداري187

35295/1/3095منطقه19/12/144068اجراي خط كشي محوري توسط منطقه 2 شهرداري188

189
خريد لوله پلي اتيلن جهت تعمير و نگهداري شبكه آب خام واقع در پل كابلي تا ميدان هجرت ، 

خيابان 17 كيانپارس ، آيلند صياد شيرازي و مهر شهر ، مسير پل لشكر ، مسير دغاغله به پدافند 
8001394/12/2695منطقه12/142059

331394/12/2094منطقه12/141069نصب تابلوي اطالعاتي توسط منطقه 2 شهرداري190

7,020 جمع

صفحه 73 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

3894/12/2095منطقه14/141073خريد استوانه و بشكه ايمني توسط منطقه 2 شهرداري191

11094/12/995منطقه14/140947تعمير ايستگاه اتوبوس توسط منطقه 2 شهرداري192

12094/12/1695منطقه14/140418نصب فونداسيون تابلوهاي راهنماي مسير توسط منطقه 2 شهرداري193

10094/9/394/12/29منطقه12/131018خريد 40 عدد صندلي جهت ايستگاه اتوبوس توسط منطقه 2 شهرداري194

9281394/02/0694/12/29منطقه19/12/111557خريد و نصب چمن مصنوعي يك باب زمين ورزشي واقع در كيانشهر در منطقه 2 شهرداري195

196
زيرسازي تا حد اليه اساس خيابان 32 متري كيانشهر حد فاصل خيابانهاي مريم و شقايق در 

منطقه 2 شهرداري
3,10294/12/995سازمان نوسازي و بهسازي115/17/13/14/2/9/1

1,20095/2/1495منطقه19/12/145405خريد رنگ سرد ترافيكي و تينر توسط منطقه 2 شهرداري197

9601394/12/2295منطقه19/12/141161بهسازي خيابان 8 شرقي كيانپارس در منطقه 2 شهرداري198

14,75994/12/1595منطقه101/17/14/2/1/4بهسازي و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 2 شهرداري199

1,15495/1/1595منطقه19/12/142685احداث سرويس بهداشتي پارك ساحلي كيانپارس جنب پل طبيعت در منطقه 2 شهرداري200

22,471 جمع

صفحه 74 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

63,90094/11/394/12/29100359سازمان ميادين104/14/9/30عمليات تكميل 31 غرفه طرح توسعه ميدان الغدير ( مشاركتي) در منطقه 2 شهرداري201

نور پردازي فضاهاي عمومي (  خيابان هاي اصلي كيانپارس ، امانيه و 42 هكتاري )  در منطقه 2 202
شهرداري

2,76793/12/2594/1/25منطقه19/12/108964

4,0589494/12/29707040سازمان زيباسازي109/15/16/23/12/9/17/2خريد و اجراي نورپردازي درختان بلوارهاي ايدون و خرداد203

2,24492/2/3192سازمان عمران شهري 1/100/6336تكميل زيرسازي بخشي از معابر 153 هكتاري در  منطقه2 شهرداري204

3,50094/11/495منطقه19/12/136062خريد حصار زمين ورزشي و كف پوش گذاري زمين چند منظوره پارك 42 هكتاري205

1,5009494منطقهتعمير و نگهداري روشنايي و تاسيسات برق پاركهاي سطح منطقه 2 شهرداري206

7099494منطقهخريد كود ورمي كمپوست در سطح منطقه 2 شهرداري207

2,0619494منطقهخريد و نصب المان هاي اذكار هفته جهت نصب در جاده پدافند در منطقه 2 شهرداري208

1,2009494منطقهخريد رنگ و اجراي خط كشي محوري توسط منطقه 2 شهرداري209

5009494منطقهنگهداري و تعميرات جزئي ساختمان در منطقه 2 شهرداري210

82,439 جمع

صفحه 75 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

7009494منطقهتعمير و بهسازي مهمانسراي شهرداري واقع در خيابان 10 شرقي كيانپارس در منطقه 2 شهرداري211

خريد گلهاي فصلي پاييزه و زمستانه و گلهاي گلداني  جهت ايام نوروز 95 در سطح منطقه 2 212
شهرداري

4,1309494منطقه

تكميل فضاي سبز جاده ساحلي پارك 42 هكتاري حد فاصل پل سوم تا ايستگاه پمپاژ در منطقه 2 213
شهرداري

9,9939494منطقه

500منطقهخريد ساعت جهت نصب در ميدان ساعت در منطقه 2 شهرداري214

4509494منطقهخريد ، حمل و نصب فونداسيون پايه هاي روشنايي خيابان ايدون در منطقه 2 شهرداري215

3,0009494منطقهخريد ، چهار دستگاه كانكس مسجدي در پاركهاي سطح منطقه 2 شهرداري216

بهسازي پياده روهاي باند كندرو غربي جاده ساحلي حد فاصل خيابانهاي 2 تا 18 در منطقه 2 217
شهرداري

1,4749494منطقه

3009494منطقهبهسازي لوله grp مسير پدافند هوايي شمال كيانشهر در منطقه 2 شهرداري218

7809494منطقهخريد لوله جهت دفع آبهاي سطحي كيانپارس و امانيه در منطقه 2 شهرداري219

1,2009494منطقهخريد پايه پرچم led  جهت نصب در مسير بلوار پدافند در منطقه 2 شهرداري220

22,527 جمع

صفحه 76 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

بهسازي مسيرهاي دسترسي پارك فردوس بين خيابانهاي 24 و 25 كيان آباد در منطقه 2 221
شهرداري

1,2709494منطقه

1,5009494منطقهتعمير و نگهداري روشنايي پاركهاي منطقه 2 شهرداري222

خريد گلهاي فصلي پاييزه و زمستانه و گلهاي گلداني  جهت ايام نوروز 95 در سطح منطقه 2 223
شهرداري

4,1309494منطقه

1,2009494منطقهخريد گونه هاي كمياب از جمله برهان گلي و پليميريا در منطقه 2 شهرداري224

خريد پايه روشنايي 12 متري با سراندازهاي دو طرفه جهت نصب در بلوار امام رضا در منطقه 2 225
شهرداري

1,2009494منطقه

4,7599494منطقهبهسازي و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 2 شهرداري226

1,00094/1/194منطقهتعميرات ساختمانهاي نواحي منطقه 2 شهرداري227

1,0009494منطقهترميم پياده روهاي فرسوده در منطقه 2 شهرداري228

خريد لوله پلي اتيلن و اتصاالت و شير آالت آيلند مياني بلوار چمران حد فاصل ميدان چمران تا 229
خيابان ميهن در منطقه 2 شهرداري

1,19295/01/2895منطقه19/12/143826

43,2329494منطقهاحداث مسير 44 متري ارتباطي حد فاصل بلوار قدس تا بلوار امام رضا در منطقه 2 شهرداري230

60,483 جمع

صفحه 77 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

231
خريد پايه پرچم تلسكوپي جهت نصب در ميادين چمران ، هجرت ، اورژانس ، شهيد صياد 

شيرازي ، پاركهاي 42 هكتاري جزيزه ، خيابان سپاه روبروي ساختمان استانداري در منطقه 2 
1,2009494منطقه

1209494منطقهخريد تابلوي محدوديت تردد مسير بر روي پل سوم در منطقه 2 شهرداري232

43,2329494منطقهاحداث مسير 44 متري ارتباطي حد فاصل بلوار قدس تا بلوار امام رضا در منطقه 2 شهرداري233

2,5009393سازمان نوسازي و بهسازياحداث ناحيه سه منطقه دو234

7009393منطقهتعميرات ساختمان اداري منطقه 2 شهرداري235

68093/2/693/3/5منطقهخط كشي عابر پياده قرمز در منطقه 2 شهرداري236

عمليات آماده سازي فضاي برگزاري نمايشگاه درختان و درختچه هاي زينتي در محل پارك 42 237
هكتاري ساحلي كيانپارس در منطقه 2 شهرداري

7009393منطقه

اجراي فاز اول پارك جنگلي 250 هكتاري ابتداي جاده حميديه (  كمربند سبز شمال غرب )  شامل 238
آبياري ، زهكشي و انبوه كاري در منطقه 2 شهرداري

50,1969393منطقه

1,6779494منطقهترميم نوارهاي حفاري در سطح نواحي 1 ، 2 و 3 در منطقه 2 شهرداري239

6809494منطقهخريد رباتهاي پرچم زن در منطقه 2 شهرداري240

101,685 جمع

صفحه 78 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

6429494منطقهخريد لوازم باغباني در منطقه 2 شهرداري241

4109494منطقهخريد سم در منطقه 2 شهرداري242

مكانيزه نمودن پل عابر پياده واقع در جاده ساحلي نبش ميهن (  نصب آسانسور )  در منطقه 2 243
شهرداري

2,2009494منطقه

3109494منطقهنصب چراغ هاي فانوسي باتومي بر روي عرشه پل شهيد سوداگر در منطقه 2 شهرداري244

3009494منطقهانجام مطالعات و طراحي فضاي سبز جنب ميدان چمران در منطقه 2 شهرداري245

3,5009494منطقهخريد و راه اندازي يك دستگاه قطار بازي در پارك جزيره در منطقه 2 شهرداري246

1209494منطقهخريد نيوجرسي پالستيكي در منطقه 2 شهرداري247

7009494منطقهتامين روشنايي پل عابر پياده نبش خيابان 13 شرقي در منطقه 2 شهرداري248

7879494منطقهبهسازي خيابان 8 شرقي كيانپارس در منطقه 2 شهرداري249

1209494منطقهخريد و اجراي چراغ خطي و فرش دار led  در منطقه 2 شهرداري250

9,089 جمع

صفحه 79 از8۰



مبلغ به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي

درصددرصددرصد

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه2

شرحرديف
تاريخ خاتمه

مجريشماره قرارداد
تاريخ شروع

مبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه          94/12/29زمان قرارداد

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,0009494منطقهترميم جداول فرسوده كيانپارس و سيد خلف در منطقه 2 شهرداري251

1209494منطقهاجراي خط كشي عابر پياده سفيد جهت بلوار شهيد چمران (  كيانپارس )  در منطقه 2 شهرداري252

احداث مسير دوچرخه سواري بلوار ساحلي حد فاصل پل پارك جزيره و پل سوم در منطقه 2 253
شهرداري

9,1759494منطقه

5,0009494منطقهاحداث فاز دوم سوله ورزشي چند منظوره مهرشهر در منطقه 2 شهرداري254

15,295

970,358

جمع

جمع

صفحه 8۰ از8۰
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