
     

95/3/25:   تاریخ گسارش 

شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریسی و توسعه



: می فرمایند«( ع )امام علی »

التلطف فی الحیلو اجدی من الوسیلو

» کاانت است »  ظرافت و دقت رد ربانهم رزیی بهتر از ام

: تهیو و تدوین    
گروه ربانهم رزیی                                 

صفحه 1 از 32



:  مقذمٍ
در راستای  مذیزیت پزيصٌ َا ي مىابع، با استقزار فزآیىذ تامیه اعتبار ي تخصیص پزداخت َا بٍ پزيصٌ          

َای عمزاوی در معايوت بزوامٍ ریشی ي تًسعٍ ي َمچىیه جمع آيری اطالعات کىتزل پزيصٌ اس طزیق ساماوٍ 
بصًرت ماَیاوٍ تًسط رابطیه کىتزل پزيصٌ در تمامی حًسٌ َای کاری، باعث گزدیذ اطالعات ( سما)آماری 

پزيصٌ َای تًسعٍ ي عمزان شُزداری کالوشُز اًَاس اس سال َای گذشتٍ تاکىًن جمع آيری ي تکمیل گزدد، 
.کٍ وسخٍ ای اس اطالعات مىطقٍ َفت اکىًن پیش ريی شماست

لذا در جُت بُبًد ي ارتقاء ایه فزآیىذ، معايوت بزوامٍ ریشی ي تًسعٍ با َمکاری بخش َای دیگز ساسماوی، در 
حال استقزار مذیزیت یکپارچٍ ساسماوی می باشذ، کٍ بزای شُزداری امکان مذیزیت پزيصٌ َا، مىابع، سمان ي 

.َشیىٍ را فزاَم ومًدٌ ي تمامی حًسٌ َای فعالیت شُزداری اًَاس را پًشش می دَذ
امیذ است با استقزار ي بُزٌ بزداری کامل اس ایه ساماوٍ، بتًاویم گامی مُم در جُت تسُیل در بزوامٍ ریشی 

َا، تصمیم گیزی َا ي حذاکثز استفادٌ اس مىابع ، سىجش ي افشایش کارایی ي عملکزد ساسماوی بزداشتٍ  
.باشیم

                                                                                
                                                                        

ابـراهیم نـوشادی                                                                                                                            
ه ریزی و توسعهمعاون برنام                                                                                                                     
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خالصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران

تکمیل شده و در حال اجرا 

شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریسی و توسعه
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مبلغ  به ميليون ريال

ژف اش  ا ژلغ ق ا  ات ض ت

خالصه گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 6

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

توضيحاتتعداد پروژهمبلغ قراردادشرح پروژهرديف

512,219217پروژه هاي تكميل شده1

485,72449پروژه هاي در حال اجرا2

997,943266 جمع كل
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پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده 

شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریسی و توسعه

6شهرداری منطقه 
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رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

2,68889/1/3089/5/26100100منطقه19/1525احداث پارك روبروي بيمارستان آپادانا، بهاران1

1,27788/10/189/2/1100100منطقهزير سازي و آسفالت معابر فرعي، واقع در حوزه خدماتي منطقه 6 شهرداري2

7,75488/9/2390/9/23100100منطقهترميم سطوح آسفالتي ( لكه گيري و نوارهاي حفاري) 3

73789/2/689/5/4100100100منطقه19/2090عمليات جابجايي يك دستگاه تلسكوپي پل علوي4

35690/9/1390/10/1310010077منطقه6/19/22133احداث پهلوگاه هاي ايستگاه اتوبوس واقع در منطقه 6 شهرداري5

احداث آيلند در خيابان شيخ بهايي شمالي حد فاصل بلوار قدس تا خيابان انقالب، واقع 7
در حوزه خدماتي منطقه 6 شهرداري

56590/7/2890/9/2810010035منطقه6/19/17699

اجراي لوله گذاري با لوله آزبست سيماني جهت دفع آبهاي سطحي( فاز اول)  ،واقع در 8
حوزه خدماتي منطقه 6 شهرداري

67290/10/990/12/910010052منطقه6/19/22369

58190/9/2691/1/29100100100منطقه6/19/16/7067احداث زمين ورزشي روبروي شركت فارسيت واقع در حوزه خدماتي منطقه 6 شهرداري9

59190/9/2890/12/2810010089منطقه6/19/16/6111تهيه مصالح مورد نياز، منطقه 6 شهرداري10

15,761

شماره قرارداد

جمع 

زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه
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رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

69190/12/191/2/110010029منطقه16/9430احداث 22 ايستگاه مكانيزه اتوبوس در منطقه 6 شهرداري11

10010099—55790/5/25منطقه6/19/16085خريد و نصب تابلوهاي انتظامي و تجهيزات ترافيكي منطقه 126

10010019—52390/5/25منطقه6/19/16087اجراي خط كشي عابر پياده در محدوده منطقه 136

66090/5/1990/11/1510010054منطقه6/14/14961همسان سازي دريچه منهول هاي فاضالب منطقه 146

56990/5/1990/12/2010010060منطقه6/14/15381ترميم سطوح آسفالتي ( لكه گيري و نوارهاي حفاري) ، واقع در منطقه156

70090/9/1390/10/1310010077منطقه6/19/22135احداث سرعتگاه و ساماندهي دوربرگردان ها در سطح منطقه6 شهرداري16

عبور لوله از مسير راه آهن در تقاطع خيابان بهارستان، واقع در حوزه خدماتي منطقه 6 17
شهرداري

48290/7/1490/8/14100100100منطقه6/14/21835

پروژه هاي مربوط به مالشيه

55090/9/2691/1/29100100100منطقه6/19/16/7065تكميل و بهسازي پياده رو پارك نواري مالشيه، واقع در حوزه خدماتي منطقه 6 شهرداري18

احداث زمين ورزشي بدن سازي ( تندرستي)  و تكميل زمين هاي ورزشي در پارك نواري 19
مالشيه

67491/3/991/4/9100100100منطقه19/16/15133

خريد و نصب و ايمن سازي مبلمان و تجهيزات شهري، پاركي، بازي و تندرستي پارك 20
مالشيه در منطقه 6 شهرداري

2,13491/2/2191100100منطقه1500/7458

7,540 جمع 
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رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به مالشيه

21
جدولگذاري آيلند حد فاصل باند تندرو و كندرو غربي جاده اهواز- خرمشهر از ورودي 
پمپ بنزين مالشيه تا ورودي كوي مالشيه، واقع در حوزه خدماتي منطقه 6شهرداري

65991/2/1691/2/3010010044منطقه19/16/105269

1,76783/5/183/10/1100100منطقه19/5134لوله گذاري و احداث جوي روباز معابر مالشيه22

1,42493/10/1393/12/29100100100سازمان خدمات موتوري11/6/50/1واگذاري خاكريزي خاك نباتي مسير جاده مالشيه در منطقه 6 شهرداري23

5,5979292100100منطقهاحداث  پارك محله اي مالشيه در منطقه 6 شهرداري24

6,06889/11/3093/12/29100100منطقه1900/554زير سازي و آسفالت كوي مالشيه25

اجراي اصالح بيس و آسفالت معابر فرعي و كوچه هاي بن بست كوي مالشيه (  تهيه اساس 26
و آسفال بعهده كارفرما) 

6969191100100منطقه16/31602

67591/3/991/4/9100100100منطقه19/16/15134احداث زمين بازي كودكان و تكميل كفپوش گذاري در پارك نواري مالشيه27

پروژه هاي مربوط به پارك پرنيا

1,9749292100100منطقهاحداث زمين ورزشي در پارك پرنيا در منطقه 6 شهرداري28

37394/8/2494/12/29100100منطقه19/16/78676تكميل زمين ورزشي پارك پرنيا در منطقه 6 شهرداري29

30
خريد ، نصب و ايمن سازي وسايل بازي و پاركي و تندرستي در پاركهاي مالشيه - پرنيا -

ثامن و بهاران در منطقه 6 شهرداري
2,10094/10/994/12/2910010061سازمان زيباسازي109/15/6/22/1

21,333 جمع 
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رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به خيابان انقالب

36094/8/2094/12/29100100منطقه19/16/78538خريد و نصب ايستگاه اتوبوس مكانيزه خيابان انقالب در منطقه 6 شهرداري31

اصالح هندسي ضلع شرقي پل علوي، اجراي دوربرگردان هاي اضالع شمالي و جنوبي 32
ميدان انقالب و اجراي آيلند خيابانهاي زينب و فراهاني توسط منطقه 6 شهرداري

7,4749191100100منطقه

2,53091/7/194/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي117/17/6/37پياده روسازي خيابان انقالب در منطقه 6 شهرداري33

جابجايي پايه برق جهت اجراي پروژه اصالح هندسي مسير پل علوي و ميدان انقالب 34
توسط منطقه 6 شهرداري

6749191100100منطقه

خريد و نصب و ايمن سازي مبلمان و تجهيزات شهري، پاركي، بازي و تندرستي پارك 35
شهيد سبحاني در منطقه 6 شهرداري

1,5009191100100منطقه

36
پياده روسازي ضلع شمالي و جنوبي خيابان انقالب ( حد فاصل ميدان پانزده خرداد تا 

خيابان قصر شيرين و خيابان شيخ بها تا نبش غزنوي)  در منطقه 6 شهرداري
2,54691/7/1191/9/1110010080منطقه31776/ب ن

1,06991/12/892/2/22100100منطقه16/19/31603اجراي دوربرگردان هاي ضلع شمالي و جنوبي ميدان انقالب37

احداث آيلند در خيابان شيخ بهايي جنوبي حد فاصل خيابان انقالب تا خيابان كسايي، 38
واقع در حوزه خدماتي منطقه 6 شهرداري

54090/7/2890/9/2810010019منطقه6/19/17701

پروژه هاي مربوط به مسير خرمشهر

1,02091/7/2593/12/29100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/6/27/2بهسازي و توسعه شبكه آب خام مسير خرمشهر در منطقه 6 شهرداري39

8,0009191100100منطقهبازسازي ترمينال سياحت واقع در سه راه خرمشهر40

41
آيلند خيابان فراهاني حد فاصل 68 متري و اصالح هندسي مسير اهواز- خرمشهر 

روبروي كالنتري در منطقه 6 شهرداري
1209494100100منطقه

25,833 جمع 
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رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به مندلي و كروشات

زيرسازي تا حد اليه بيس مسير ارتباطي مندلي و كروشات واقع در حوزه خدماتي منطقه 42
6 شهرداري ( تملك داراييها) 

2,02890/10/1291/2/12100100منطقه1900/3096

زيرسازي تا حد اليه بيس معابر خاكي كروشات واقع در حوزه خدماتي منطقه 6 شهرداري 43
( تملك داراييها) 

4,83990/10/1291/4/12100100منطقه1900/3092

1,9159191100100سازمان عمران شهريزيرسازي و آسفالت معابر كوي كروشات در سطح منطقه 6 شهرداري44

45
خاكريزي خاك نباتي جنب پل علوي ، آيلند وسط كوي كروشات و كوي سياحي در منطقه 

6 شهرداري
1,3199494100100منطقه

1,19694/4/1594/12/29100100منطقه1900/9997زيرسازي و آسفالت دستي معابر كم عرض كوي مندلي و كروشات در منطقه 6 شهرداري46

پروژه هاي مربوط به كوي سياحي

جدولگذاري و خاكريزي آيلند حد فاصل ميدان سياحي و ميدان شهيد علي هاشمي در 47
منطقه 6 شهرداري

2,31893/11/194/12/29100100100سازمان خدمات موتوري108/17/14/9/16

20,0009193/12/13100100سازمان خدمات موتوري101/18350زيرسازي تا حد اليه اساس معابر كوي سياحي در منطقه 6 شهرداري48

23,10492/9/1394/12/13100100سازمان عمران شهري101/17/6/13/1زيرسازي تا حد اليه اساس معابر كوي سياحي و كوي سادات در منطقه 6 شهرداري49

31,73992/12/1394/12/29100100100سازمان عمران شهري101/17/6/13/1عمليات بهسازي معابر كوي سياحي50

پروژه هاي مربوط به عين دو

15,16992/1/1194/12/29100100100سازمان عمران شهري101/17/14/6/45/3زير سازي تا حد اليه بيس معابر خاكي عين دو در منطقه 6 شهرداري51

52
اجراي عمليات لوله گذاري دفع آبهاي سطحي ناحيه يك وعين دو واحداث سپتيك دفع 

آبهاي سطحي در خيابان الهادي روبروي مدارس به طرف پمپاژ رضوي در منطقه 6 
شهرداري

30093/9/193/10/1100100منطقه

6,62793/12/2894/12/25100100100سازمان خدمات موتوري108/17/14/9/16احداث ميدان شهيد علي هاشمي در ورودي عين دو جاده حميديه در منطقه 6 شهرداري53

132,650 صفحه 10 از 32جمع 



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به مجموعه فرهنگي ورزشي الغدير

4,99693/8/1793/12/17100100سا زمان بهسازي  و نوسازي115/17/9/31/28تعميرات سوله مجموعه فرهنگي ورزشي الغدير در منطقه 6 شهرداري54

2,20093/5/2593/9/2510095سازمان بهسازي و نوسازي115/17/9/31/28مطالعات و طراحي مجموعه فرهنگي و ورزشي غدير در منطقه 6 شهرداري55

پروژه هاي مربوط به پل و  كوي علوي

عبور لوله از مسير راه آهن در تقاطع خيابان 68 متري علوي، واقع در حوزه خدماتي 56
منطقه 6 شهرداري

48290/7/1490/8/14100100100منطقه6/14/21837

70092/1/2292/3/7100100منطقه16/19/31603اجراي اصالح هندسي ميدان 68 متري در منطقه 6 شهرداري57

اليروبي كانال دفع آبهاي سطحي خ 68 متري حد فاصل جاده اهواز - خرمشهر با سپتيك 58
الهادي جنوبي در منطقه 6 شهرداري

70092/6/992/7/30100100منطقه19/16/41037

1,20092/3/1393/12/29100100سازمان زيباسازي23/9/16اجراي نور پردازي پل شهيد علوي در منطقه 6 شهرداري59

9191100100اجراي طرح هندسي شرق پل علوي ( حوزه منطقه 6) 60

9191100100اجراي طرح هندسي مسير زير پل علوي(  حوزه منطقه6) 61

اصالح بيس و آسفالت معابر فرعي و كوچه هاي بن بست كوي علوي و خانه جوان واقع در 62
حوزه خدماتي منطقه 6شهرداري

70092/2/191100100منطقه19/16/29616

احداث آيلند مياني خيابان شيخ بها حد فاصل خيابان كسايي تا پل علوي توسط منطقه 6 63
شهرداري

47892/2/3192/4/31100100منطقه16/19/29612

70091/11/191/12/1100100100منطقه16/14/17098جدولگذاري مسير پل علوي، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري64

2951388/09/1994/12/29100100معاونت فني و عمراني19/18538عمليات زيرسازي و آسفالت معابر كوي علوي در منطقه 6 شهرداري65

17,797 جمع 

5,346 سازمان عمران شهري

صفحه 11 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

8,80592/09/0294/12/2910010093سازمان عمران شهري101/17/14/6/45/3زيرسازي تا حد اليه اساس و احداث آيلند باند كندرو جنوبي از عين 2 به سياحي66

69992/2/3192100100سازمان عمران شهري 1/100/6339 زيرسازي تا حد اليه اساس معابر شهرك رزمندگان در منطقه 6 شهرداري67

48591/6/1291/6/2210010041منطقه19/16/20513رنگ آميزي جداول سطح منطقه توسط منطقه 6 شهرداري68

پروژه هاي مربوط به  مسير و ورودي اهواز - حميديه

11,70692/9/293/2/1100100سازمان عمران شهري101/17/6/13/1احداث باند كندرو جنوبي مسير حميديه از عين دو به سياحي در منطقه 6 شهرداري69

7093/10/193/12/1100100منطقه هفت عدد فونداسيون واقع در سه راه حميديه و جاده مالشيه در منطقه 6 شهرداري70

7093/10/193/12/1100100منطقه اصالح هندسي سه راه حميديه در منطقه 6 شهرداري71

26394/3/1894/12/29100100منطقه16/71478احداث ايستگاه تاكسي سه راهي حميديه در منطقه 6 شهرداري72

6,34994/2/2294/12/29100100سازمان خدمات موتوري108/14/17/6/26/1 عمليات تكميل و بهسازي ورودي اهواز از سمت حميديه در منطقه 6 شهرداري73

18,00091/12/292/4/2سازمان همياري  شهرداريها1900/5854بهسازي ورودي اهواز از سمت حميديه(  اعتباري) 74

100100

100100

46,447

احداث باند كندرو شمالي جاده  اهواز - حميديه

احداث پارك ورودي اهواز - حميديه

جمع 

33

صفحه 12 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

68090/12/1590/12/27100100منطقه19/16/11043رنگ آميزي جداول بلوار هاي شهيد هاشمي و قدس توسط منطقه 6 شهرداري75

7,16490/2/2290/8/1710010060منطقه1900/1079محوطه سازي اتوبوسراني واقع در منطقه 6  شهرداري76

جابجايي شبكه برق مربوط به پل عابر پياده واقع در جاده خرمشهر روبروي ترمينال 77
سوسنگرد توسط منطقه 6 شهرداري

1009191100100100منطقه

68090/12/2290/12/23100100100منطقه6/19/28079رنگ آميزي جداول توسط منطقه 6 شهرداري78

بارگيري، حمل، تخليه و پخش آسفالت به همراه قير پاشي ( بصورت دستي)  در سطح 79
منطقه 6 شهرداري

70091/6/1491/7/3010010043منطقه19/16/20760

22991/7/1991/8/19100100100منطقه19/16/22392اجراي عمليات اليروبي مسيرهاي فاضالب در سطح منطقه 6 شهرداري80

52091/7/191/7/1110010038منطقه19/16/21279 خط كشي عابر پياده توسط منطقه 6 شهرداري81

4,16791/4/1993/12/29100100سازمان عمران شهري101/17/6/13/1خاكريزي نباتي در سطح منطقه 6 شهرداري82

4,10992/9/1194/12/29100100سازمان عمران شهري101/17/14/6/45/3خاكبرداري و خاكريزي نباتي در منطقه 6 شهرداري83

9489191100100سازمان خدمات موتوري1700/7787جدولگذاري و تعويض جداول فرسوده در سطح منطقه 6 شهرداري84

19,989 جمع 

صفحه 13 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

3,2409191100100سازمان پاركها و فضاي سبزخريد نهال، بذر و كود توسط منطقه 856

تهيه مصالح مورد نياز، كرايه ماشين آالت و اجراي عمليات عمراني خدمات سامانه 137 86
منطقه 6

1,2509191100100منطقه

1509191100100منطقهاجراي جايگاه گاري فان در منطقه 876

3509191100100منطقهخريد و تعمير پمپ هاي سيار ، ايستگاه هاي پمپاژ و پمپ هاي آبنما در منطقه886

30091/12/1092/1/10100100100منطقه16/31093اليروبي كانال ها و لوله هاي فاضالب در سطح منطقه شش شهرداري89

3009191100100منطقهعمليات اليروبي مسيرهاي فاضالب منطقه906

23791/2/2492/3/24100100منطقه6/19/16/7067عمليات اليروبي مسيرهاي فاضالب منطقه916

140919110010038منطقهاجراي خط كشي عابر پياده توسط منطقه6 شهرداري92

93
اجراي لوله گذاري دفع آبهاي سطحي خيابان الهادي حد فاصل خيابان هاي 22 بهمن تا 

خيابان فراهاني،واقع در حوزه خدماتي منطقه6شهرداري
1019090100100منطقه

7009191100100منطقههمسطح سازي درب منهولها در سطح منطقه6   شهرداري94

6,768 جمع 

صفحه 14 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

100100قير پاشي و آسفالت معابر زيرسازي شده در حوزه خدماتي منطقه 6 شهرداري اهواز95

100100ترميم سطوح آسفالتي و نوارهاي حفاري شده در منطقه 6 شهرداري96

100100بهسازي آسفالت فرسوده معابر منطقه 6 شهرداري97

100100100آسفالت معابر كوي سياحي در سطح منطقه 6 شهرداري98

100100آسفالت معابر خاكي كوي سادات در سطح منطقه 6 شهرداري99

100100آسفالت معابر خاكي كوي گلدشت در سطح منطقه 6 شهرداري100

100100آسفالت معابر خاكي كوي گلبهار در سطح منطقه 6 شهرداري101

زير سازي و آسفالت ( بصورت دستي)  كوچه هاي كمپلو جنوبي، واقع در حوزه خدماتي 102
منطقه 6 شهرداري

59190/9/2890/11/28100100منطقه6/19/16/6112

احداث سپتيك ولوله گذاري ودفع آبهاي سطحي در خيابان سروش به طرف ميدان انقالب 103
در منطقه 6 شهرداري

30093/9/193/10/1100100منطقه

تكميل احداث پل عابر پياده واقع در جاده اهواز- خرمشهر روبروي ترمينا ل سوسنگرد 104
توسط منطقه 6 شهرداري

3509191100100منطقه

11,071

101/17/6/13

جمع 

9,830 93/12/29سازمان عمران شهري 92/11/15

صفحه 15 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,70083/6/783/9/7100100معاونت فني و عمراني19/7938اجراي عمليات بهسازي مسير چهار بانده اهواز - انديمشك واقع در منطقه 6 شهرداري105

1,97192/3/1392100100100سازمان خدمات موتوري11/9/1/6تسطيح و رگالژ كمربند سبز 250 هكتاري در منطقه 6 شهرداري106

2,15893/8/2893/12/29100100سازمان زيباسازي109/15/6/7نور پردازي مخزن سيماني واقع در كوي انقالب ، خيابان سازماني 2 در منطقه 6 شهرداري107

9009191100100منطقهاجراي تاسيسات روشنايي آيلند نواري خيابان شيخ بهاء و سروش در منطقه 6 شهرداري108

14,24493/1/3193/8/25100100منطقهبهسازي معابر گلبهار در منطقه 6 شهرداري( با احتساب %25) 109

9,8309393100100سازمان عمران شهريترميم سطوح آسفالتي و آسفالت معابر خاكي در منطقه 6 شهرداري110

2699191100100سازمان عمران شهري1700/7752اجراي آيلند خيابان زينب111

2,7009191100100سازمان عمران شهردارياحداث پل هاي عابر پياده در منطقه 6 شهرداري112

4559191100100منطقهتهيه لوله پلي اتيلن جهت دفع آبهاي سطحي در سطح  منطقه 6 شهرداري113

69592/2/1892/4/18100100منطقه16/19/29618اجراي  لوله گذاري دفع آبهاي سطحي در سطح  منطقه 6 شهرداري114

34,922 جمع 

صفحه 16 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

661919110010030منطقه16/31088رنگ آميزي جداول سطح منطقه 6 شهرداري115

700919110010030منطقه16/31092رنگ آميزي جداول سطح منطقه 6 شهرداري116

تكميل، راه اندازي،رنگ آميزي و مسقف سازي پل عابر پياده مقابل ترمينال سوسنگرد در 117
منطقه 6 شهرداري

7009191100100منطقه16/32565

احداث حصار و پايه هاي روشنايي زمين ورزشي پارك نشاط در حوزه خدماتي منطقه 6 118
شهرداري

7009191100100منطقه

62592/1/3192/2/31100100منطقه16/19/32300نقاشي ديواري  ديوارهاي فرسوده  در سطح منطقه 6 شهرداري119

2,29691/2/1991100100سازمان عمران شهري1700/7752اجراي عمليات آسفالت معابر زيرسازي شده، واقع در حوزه خدماتي منطقه 6 شهرداري120

اصالح بيس و آسفالت معابر فرعي و كوچه هاي بن بست كمپلوي جنوبي و خيابان 15 121
خرداد  واقع در حوزه خدماتي منطقه 6شهرداري

69691/12/2792/1/27100100منطقه19/11/31602

1,99591/8/1892/1/18100100منطقه1900/5192خريد و نصب تابلو و تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 6 شهرداري122

1,8289191100100سازمان پاركها و فضاي سبزاجراي پروژه هاي توسعه فضاي سبز در سطح منطقه 6 شهرداري123

1,19189/1/1989/3/17100100منطقه19/581زيرسازي و آسفالت معابر فرعي بنبست كمپلو جنوبي124

11,392 جمع 

صفحه 17 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

62691/7/1992/7/1910010088منطقه16/19/21258تعمير و نگهداري عالئم و تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 6 شهرداري125

تخريب جداول فرسوده و جدولگذاري آيلند حدفاصل ميدان 15 خرداد تا خيابان غزنوي  126
واقع در منطقه 6 شهرداري

69992/4/692/5/5100100منطقه19/16/36456

1259292100100منطقهانجام نقاشي ديواري در خ الهادي، پارك مينا و ساختمان اتكا در منطقه 6 شهرداري127

47,82192/2/3193/12/2910010046سازمان عمران شهري 101/17/6/13/1بهسازي و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه6 شهرداري128

70092/06/2692/08/26100100منطقه19/16/38262تهيه لوله و متعلقات لوله گذاري دفع آبهاي سطحي ناحيه 1 در منطقه 6 شهرداري129

30692/06/2692/08/26100100منطقه19/16/38263تهيه لوله و متعلقات لوله گذاري دفع آبهاي سطحي ناحيه 2 در منطقه 6 شهرداري130

14692/11/1492/12/4100100منطقه16/48300بهسازي و زيباسازي ايستگاههاي اتوبوس در منطقه 6 شهرداري131

اجراي پروژه آيلند مياني امتداد بلوار قدس حد فاصل ميدان توپ تا پل لشكر و خ 132
فراهاني در منطقه 6 شهرداري

32892/07/0892/09/23100100منطقه19/16/40410

7009292100100منطقه16/19/31603اجراي اصالح هندسي توسط منطقه 6 شهرداري133

1,50092/1/3193/3/29100100منطقه1900/8045اجراي رنگ آميزي جداول در منطقه شش شهرداري134

52,951 جمع 

صفحه 18 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

66192/1/1592/1/25100100منطقه19/16/33148اجراي رنگ آميزي جداول در منطقه شش شهرداري135

1,00092/7/1492100100100سازمان پسماند1/100/7770اليروبي مسيرها خطوط دفع آبهاي سطحي و فاضالب در منطقه1366

70092/6/1092/7/25100100منطقه16/41060اجراي خط كشي عابر پياده در منطقه 6 شهرداري137

70092/06/2492/08/08100100منطقه19/16/40008خريد ونصب تجهيزات ترافيكي در منطقه 6 شهرداري138

62792/07/1492/09/29100100منطقه19/16/41060اجراي خط كشي عابر پياده در منطقه 6 شهرداري139

1,71693/1/3193100100منطقه1900/8047خريد تابلو و تجهيزات ترافيكي در منطقه 6 شهرداري140

43093/7/593/8/510010048منطقه16/60375خريد رنگ سرد جهت اجراي خط كشي محوري در منطقه 6 شهرداري141

43593/7/1593100100منطقه16/60375خريد رنگ واجراي خط كشي عابر پياده در منطقه 6 شهرداري142

ترميم نوار حفاري مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 6 شهرداري ( تهيه آسفالت به عهده 143
كارفرما) 

67093/3/793/5/5100100منطقه16/53386

لكه گيري آسفالت مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 6 شهرداري ( تهيه آسفالت به عهده 144
كارفرما) 

68593/3/793/5/5100100منطقه16/53388

7,624 جمع 

صفحه 19 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,15192/2/3192/12/29100100سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/6382خريد نهال145

96092/2/3192/12/29100100سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/6382خريد كود146

1,64691/7/592/9/9100100سازمان خدمات موتوري1700/7787احداث جوي روباز در سطح منطقه 6 شهرداري147

1,71693/2/193/7/26100100منطقه1900/8047خريد و نصب تجهيزات ترافيكي در منطقه 6 شهرداري148

209393/12/29100100سازمان زيباسازي23/9/16/2اجراي عمليات نقشه برداري ميادين عين 2 و  انقالب در منطقه 6 شهرداري149

40092/2/2192/3/30100100منطقه16/48081نصب تجهيزات خريداري شده  در منطقه شش شهرداري150

35993/3/793/5/5100100منطقهخريد آسفالت جهت ترميم نوار حفاري مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 6 شهرداري151

38093/3/793/5/5100100منطقهخريد آسفالت جهت ترميم نوار حفاري مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 6 شهرداري152

1,60093/3/2793/12/29100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/6/27/2خريد گل وگياه ،نهال،سم،كود جهت منطقه 6 شهرداري153

40093/1/193/10/1100100مطقهخريد مصالح و اجراي عمراني سامانه 137 در منطقه 6 شهرداري154

8,632 جمع 

صفحه 20 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

50093/1/193/10/1100100منطقه-خريد مصالح واجراي عمليات عمراني سامانه 137 در منطقه 6 شهرداري155

30093/1/193/10/1100100منطقه-خريد وتعمير پمپ هاي آبنما در منطقه 6 شهرداري156

5,00093/12/2393/12/29100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/6/27/2اجراي طرحهاي حجمي فضاي سبز در منطقه 6 شهرداري157

1,86093/1/3193/7/31100100منطقه1900/8047خريد تابلو و تجهيزات ترافيكي در منطقه 6 شهرداري158

خريد گل وگياه،سم ولوازم باغباني،هرس در ختان وماشين آالت آبياري فضاي سبز در 159
منطقه 6 شهرداري

20093/1/193/10/1100100منطقه

خريد وتعمير نگهداري از ايستگاههاي پمپاژ شبكه دفع آبهاي سطحي وفاضالب در 160
منطقه 6 شهرداري

50093/1/193/10/1100100منطقه

20093/9/193/10/1100100منطقهلوله گذاري دفع آبهاي سطحي در سطح نواحي 2و 3در سطح منطقه 1616

عمليات لوله گذاري دفع آبهاي سطحي در سطح ناحيه چهار وهمسان سازي در يچه هاي 162
فاضالب در سطح منطقه 6 شهرداري

20093/9/193/10/1100100منطقه

50093/4/193/5/1100100سازمان بهسازي و نوسازيخريد ونصب ريسه در سطح منطقه 6 شهرداري163

164
خريد ونصب ايستگاه اتوبوس مكانيزه خيابان انقالب نبش ناصر خسرو در منطقه 6 

شهرداري
2509494100100منطقه

9,510 جمع 

صفحه 21 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

9989393/12/29100100سازمان زيباسازي15/6/7طراحي و اجراي نقاشي ديواري در منطقه 6 شهرداري165

1,50093/8/193/10/1100100سازمان زيباسازي15/6/7خريد مبلمان شهري و وسايل بازي پارك هاي منطقه 6 شهرداري166

7093/10/193/12/1100100منطقه خريد گل ميخ چدني در منطقه 6 شهرداري167

7093/10/193/12/1100100منطقه نصب تجهيزات ترافيكي در منطقه 6 شهرداري168

7093/7/193/8/1100100منطقه اجراي نقوش روي سرعتگاهها ي ترافيكي در منطقه 6 شهرداري169

احداث 3 باب سرويس بهداشتي پاركهاي مبنا -سه راهي بلوار قدس جنب آبنماي سه 170
طبقه- پارك آالله، و1قع در حوزه خدماتي منطقه 6 شهرداري

62790/11/1691/1/16100100منطقه6/19/16/7069

1,24394/1/2694/12/2910010017سازمان زيباسازي109/15/6/22/1خريد تلويزيون شهري منطقه 1716

2,00093/9/193/9/1100100سازمان زيباسازيرنگ آميزي جداول در منطقه 6 شهرداري172

8,39793/12/1793/12/29100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/6/27/2توسعه فضاي سبز (  كاشت گلهاي گلداني )  در منطقه 6 شهرداري173

69293/3/793/5/5100100منطقه16/53389همسان سازي دريچه هاي فاضالب مصوبات ستاد نوروزي درمنطقه 6  شهرداري174

15,667 جمع 

صفحه 22 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

699494100100منطقهخريد رنگ سه جزئي توسط منطقه 6 شهرداري175

1209494100100منطقهخريد تجهيزات ترافيكي در منطقه 6 شهرداري176

6919494100100منطقههرس درختان در نيمه دوم سال 94 در منطقه 6 شهرداري177

استعالم1,1899494100100منطقهلوله گذاري آبهاي سطحي در منطقه 6 شهرداري178

1,29794/10/194/12/29100100منطقه16/80449همسطح سازي منهولها در منطقه 6 شهرداري179

1209494100100منطقهاجراي دو دهنه سرعتگاه آسفالتي در منطقه 6 شهرداري180

181
اصالح هندسي آيلند خيابان فراهاني حد فاصل خيابان كردوني تا خيابان آزادي در 

منطقه 6 شهرداري
1209494100100منطقه

1209494100100منطقهنصب تجهيزات ترافيكي در منطقه 6 شهرداري182

1209494100100منطقهرنگ آميزي ساختمان اداري منطقه 6 شهرداري183

7009494100100منطقهخريد رنگ دو جزئي در منطقه 6 شهرداري184

5,843 جمع 

صفحه 23 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

2234594/8/1094/12/29100100سازمان عمران شهري101/17/14/6/45/3آسفالت معابر زيرسازي شده و روكش آسفالت در منطقه 6 شهرداري185

186
ريسه بندي بلوارهاي هاتف ، انقالب ، الهادي ، شهيد هاشمي ، بني هاشم ، شهرك اهواز ، 

22 بهمن و ورودي حميديه در منطقه 6 شهرداري
99494/10/694/12/2910010020سازمان زيبا سازي109/15/6/22/1

187
خاكبرداري و خاكريزي نباتي واقع در كوي سادات ، ميدان كسايي ، ميدان فراهاني و 

آيلند كوي فرامرز پور در منطقه 6 شهرداري
1,05194/09/1795100100منطقه19/16/79833

70094/6/794/12/29100100منطقه16/75049هرس درختان در منطقه 6 شهرداري188

4509494100100منطقهتجهيز ساختمان شهرداري منطقه شش به  سيستم هاي حفاظتي در سال 18993

1209494100100منطقهخريد رنگ دوجزئي زرد و قرمز در منطقه 6 شهرداري190

51894/5/1794/12/29100100منطقه16/74003لكه گيري سطوح آسفالتي مصوبات ستاد نوروزي سال 94 در منطقه 6 شهرداري191

50094/10/994/12/29100100سازمان زيباسازي109/15/6/22/1خريد و نصب كف پوش پارك شهيد سبحاني در منطقه 6 شهرداري192

1209494100100منطقهاجراي دو دهنه سرعتگاه آسفالتي در منطقه 6 شهرداري193

69994/7/794/12/29100100منطقه16/76586احداث جايگاه گاري فان در منطقه 6 شهرداري194

5,151 جمع 

صفحه 24 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

45094/10/994/12/2910010044سازمان زيبا سازي109/15/6/22/1رنگ آميزي ديوارهاي فرسوده در منطقه 6 شهرداري195

50094/10/994/12/2910010040سازمان زيبا سازي109/15/6/22/1بدنه سازي و بهسازي بافت فرسوده (  نقاشي ديواري )  در منطقه 6 شهرداري196

2629494100100منطقه16/71478بهسازي ايستگاه اتوبوس در منطقه 6 شهرداري197

1,0009494100100سازمان پارك ها و فضاي سبز112/14/6/7 خريد نهال در منطقه 6 شهرداري198

1,07994/9/1694/12/29100100منطقه19/16/79763خريد تجهيزات و عالئم ترافيكي در منطقه 6 شهرداري199

1209494100100منطقهخريد رنگ ترافيكي در منطقه 6 شهرداري200

68194/8/2094/12/29100100منطقه19/169/78539اجراي خط كشي عابر پياده در منطقه 6 شهرداري201

بصورت استعالمي انجام شد1209494100100منطقهاجراي ميدان خيابان فراهاني ، كردوني ، كسايي در منطقه 6 شهرداري202

1209494100100منطقهاجراي نقوش ترافيكي در منطقه 6 شهرداري203

3,5009494100100منطقهتهيه مصالح و كرايه ماشين آالت سامانه 137 در منطقه 6 شهرداري204

7,832 جمع 

صفحه 25 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

2,28994/5/1795100100منطقه16/74002تعويض جداول فرسوده خيابان انقالب در منطقه 6 شهرداري205

1,50094/8/2394/12/291009797سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/7/11خريد بذر گلهاي گلداني و نشاء در منطقه 6 شهرداري206

لكه گيري آسفالت مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 6 شهرداري (  تهيه مصالح به عهده 207
كارفرما ) 

51794/5/1794/6/171001000منمطقه 16/74003

بصورت استعال م بهايي انجام شد .6959394100100منطقه اصالحات هندسي در سطح منطقه 6 شهرداري208

بصورت استعال م بهايي انجام شد .6939394100100منمطقه ايجاد سرعتگاههاي آسفالتي در منطقه 6 شهرداري209

26294/3/1894/3/18100100منطقه16/71478ساخت ايستگاه تاكسي در منطقه 6 شهرداري210

3,09990/1/2290/5/19100100سازمان عمران شهري1900/885زيرسازي و آسفالت خيابانهاي كوي گلدشت211

34994/12/1895100100منطقه16/84895تعمير و بهسازي زمين فوتسال پارك نشاط در منطقه 6 شهرداري212

اجراي امور ترافيكي و تعمير و نگهداري عالئم و تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 6 213
شهرداري

69290/7/289410010043منطقه6/19/23225

214
زيرسازي تاحداليه اساس واحداث جوي روباز معابر خاكي كوي گلدشت در منطقه 6 

شهرداري
10,00093/1/3193/12/29100100سازمان عمران شهري1900/8046

25,75892/08/2594/12/29100100100سازمان عمران شهري101/17/6/13/1عمليات بهسازي معابر كوي سادات215

216
ريسه بندي بلوارهاي هاتف ، انقالب ، الهادي ، شهيد هاشمي ، بني هاشم ، بلوار اصلي 

شهرك اهواز ، 22 بهمن و ورودي حميديه  از فلكه سياحي تا سه راه خرمشهر به مناسبت 
1,0009494/12/29100100100سازمان زيباسازي109/15/6/22/1

نصب پرجم مقدس جمهوري اسالمي ايران (  9 متري )  در ميدان عين دو در منطقه 6 217
شهرداري

65094/8/494/12/2910010015سازمان زيباسازي109/15/6/22/1

47,504

512,219

جمع 

جمع  كل

صفحه 26 از 32



پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا 

شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریسی و توسعه

6شهرداری منطقه 

صفحه 27 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

6181394/12/18951515منطقه16/84902تعمير و بهسازي زمين فوتسال پارك بهاران در منطقه 6 شهرداري1

پروژه هاي مربوط به تعمير و نگهداري ساختمان اداري منطقه 6

8009494منطقهبهسازي و تجهيز واحدهاي معاونت فني و عمراني ساختمان شماره سه شهرداري2

1,20094948070منطقهخريد لوازم برقي مورد نياز  در منطقه 6 شهرداري3

8739393منطقهاحداث ديوار محوطه ساختمان زيبا سازي در منطقه 6 شهرداري4

1,20094/5/594/12/299090منطقه16/73527بازسازي و تجهيز فضاي اداري واحد شهرسازي ساختمان شهرداري منطقه 6 شهرداري5

پروژه هاي مربوط به كوي مالشيه

3,28993/6/1893/11/1310060منطقه1900/8758تكميل جاده كمربندي مالشيه و معابر دسترسي آن در منطقه 6 شهرداري6

3,50094/6/2594/12/29منطقه104/14/6/40واگذاري تكميل بازارچه مالشيه در منطقه 6 شهرداري7

29,28594/6/2394/12/295035سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/10تكميل سراي محله كوي مالشيه در منطقه 6 شهرداري8

54894/12/18957070منطقه16/84898تعمير و بهسازي زمين فوتسال پارك مالشيه در منطقه 6 شهرداري9

3,0009494/12/2910010سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10احداث پل عابر پياده واقع در مالشيه در منطقه 6 شهرداري10

44,313 جمع 

صفحه 28 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

40,0001394/09/2294/10/2430304سازمان خدمات موتوري108/14/17/6/26/1جدولگذاري و لوله گذاري جهت دفع آبهاي سطحي در منطقه 6 شهرداري11

پروژه هاي مربوط به تعمير و نگهداري ساختمان اداري منطقه 6

48 شد70092/2/2592/3/2510075منطقه19/16/34784بهسازي ساختمان ناحيه محور منطقه6 شهرداري12

6309393منطقهاحداث انبار ساختمان شماره سه شهرداري13

انجام تعميرات وخريد تجهيزات اداري ساختمان شماره 3 شهرداري در منطقه 6 14
شهرداري

51693/11/2693منطقه11/14/118352

پروژه هاي مربوط به پل و  كوي علوي

48 شد11,73193/4/2193/10/2110015سازمان نوسازي و بهسازي1900/8477اجراي ابنيه ايستگاه دفع آبهاي سطحي خيابان 68 متري علوي جنب پل روگذر14

بازنگري و طراحي فاز دوم بخشي از طرح جامع جمع آوري و دفع آبهاي سطحي ايستگاه 15
و خط انتقال تحت فشار 68 متري علوي در منطقه 6

38193/11/894/1/810060سازمان  بهسازي  و نوسازي100/10849

عمليات تكميل احداث كانال جمع آوري ودفع ابهاي سطحي باند كندرو شمالي 68 متري 16
علوي در منطقه 6شهرداري

22,75192/8/1193/12/291009513سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10

17
اصالح هندسي آيلند خيابان كردوني حد فاصل 68 متري تا ميدان كردوني در منطقه 6 

شهرداري
48094/11/4957070منطقه16/84061

26595/1/1795منطقه16/85812اصالح هندسي خيابان 68 متري شهيد هاشمي توسط منطقه 6 شهرداري18

10,00093/6/99310020سازمان ميادين8/41/ 104/14/2/3/4/6عمليات ساماندهي دستفروشان كوي علوي ( كيان)  در منطقه 6 شهرداري19

87,454 جمع 

صفحه 29 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

21
احداث جوي روباز و زيرسازي تا حد اليه اساس معابر خاكي كوي گلدشت در منطقه 6 

شهرداري
22,57594/6/894/12/297050منطقه1900/10238

تكميل زير سازي تا حد اليه اساس و جوي روباز غرب و بخشي از خيابانهاي شرق كوي 22
عين دو

14,83693/5/2093/9/1610090سازمان همياري  شهرداريها1900/8604

48 شد6,11292/8/192/11/110020سازمان نوسازي و  بهسازي4092/ ب.ناحداث جوي روباز در معابر كوي هاي غربي جاده اهواز - خرمشهر در منطقه 6 شهرداري23

پياده روسازي ضلع شمالي وجنوبي خيابان انقالب (  ادامه حدفاصل ميدان پانزده خردادتا 24
خيابان قصرشيرين وخيابان شيخ بها تا نبش غزنوي )  در منطقه 6 شهرداري

48 شد2,95993/6/1893/10/1410015منطقه1900/8757

68591/10/1791/12/1710060منطقه16/26910همسطح سازي درب منهول ها25

اجراي اصالح هندسي دوربرگردان كوي 22 بهمن ، گلدشت و شهرك اهواز واقع در حوزه 26
خدماتي منطقه 6 شهرداري( اعتبارات طرحهاي تملك دارايي) 

4,24393/4/1693/8/121007064معاونت فني و عمراني1900/8477

40,00093/10/1394/12/291002015سازمان خدمات موتوري108/14/17/6/26/1خاكبرداري و خاكريزي نباتي و احداث فضاي سبز جاده  اهواز -حميديه27

احداث جوي روباز و زير سازي تا حد اليه يبس معابر خاكي كوي گلبهار (  فاز دوم )  در 28
منطقه 6

10,749939310085منطقه1900/9556

16,77093/12/694/12/291008565سازمان عمران شهري101/17/6/13/1احداث جوي روباز وزيرسازي تاحد اليه اساس ارتباطي دوم ومعابر خاكي كوي سليم آباد29

27,18094/1/1694/6/161009050سازمان عمران شهري101/17/14/6/45/3 زيرسازي تاحد اليه اساس معابر خاكي كوي سادات در منطقه 6 شهرداري30

146,109 جمع 

صفحه 30 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

31
جدولگذاري و لوله گذاري جهت دفع آبهاي سطحي در خيابانهاي كوي كريشان ، عين دو ، 
كوي كروشات ، كوي گلدشت ، كوي سادات ، مالشيه ، سياحي ، مندلي ، كوي سليم آباد ، 

دا نطقه 6 ش د 

2,31893/10/1394/12/2910030سازمان خدمات موتوري108/17/14/9/16

36094/8/209410050منطقه19/16/78538خريد و نصب ايستگاه اتوبوس معمولي در منطقه 6 شهرداري32

29,06094/7/1194/12/293020سازمان خدمات موتوري108/14/17/6/26/1زيرسازي و آسفالت خيابان الهادي جنوبي در منطقه 6 شهرداري33

6,79194/4/2094/12/2910090منطقه1900/10028زيرسازي تا حد اليه اساس معابر خاكي كوي زعفرانيه در منطقه 6 شهرداري34

81094/10/2994/12/2910070منطقه16/81981نصب عالئم ترافيكي در منطقه 6 شهرداري35

7,17094/8/17957050منطقه1900/10632زيرسازي تا حد اليه اساس و احداث جوي روباز معابر كوي سياحي در منطقه 6 شهرداري36

39794/12/2495منطقه16/85714رنگ آميزي جداول بلوار خيابان انقالب ، فراهاني و كردوني توسط منطقه 6 شهرداري37

75894/12/1794/12/29منطقه16/84826خريد ونصب 14 دستگاه ايستگاه اتوبوس معمولي در منطقه 6 شهرداري38

65594/9/1694/12/29منطقه19/16/79762خريد رنگ دو جزئي در منطقه 6 شهرداري39

1,77794/12/993/12/2910030سازمان زيباسازي109/15/6/22/1خريد و نصب المان ميدان انقالب  در منطقه 6 شهرداري40

50,096 جمع 

صفحه 31 از 32



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

شماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه6

توضيحاترديف

مبلغ به ميليون ريال

مبلغ قرارداد مجريشرح
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ خاتمه

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

4,00094/9/2394/12/2910010سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10احداث پل فلزي عابر پياده واقع در عين دو در منطقه 6 شهرداري41

42
زيرسازي ، آسفالت و احداث جوي روباز در معابر كوي تراكتورسازي در منطقه 6 

شهرداري (  اعتباري ) 
11,77395/01/3195/09/302020منطقه1900/11391

10,35093/07/2394/12/291008027سازمان زيباسازي109/15/16/23/12/9/17/2طراحي و اجراي كاشي كاري به متراژ 2000 مترمربع در زيرگذر پل شهيدهاشمي43

44
خريد و نصب تعداد 15 عدد المان اسماء متبرك 14 معصوم جهت نصب در مسير حد 

فاصل ميدان پليس تا ميدان انقالب
1,44994/12/1694/12/291002534سازمان زيباسازي109/15/16/23/12/9/17/2

پروژه هاي مربوط به مجموعه فرهنگي ورزشي الغدير

6,73093/8/1794/12/2910095سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/10اجراي سقف ساندويچ پانل مجموعه فرهنگي ورزشي الغدير در منطقه 6 شهرداري45

تهيه مصالح واجراي كامل ساختمان    LSF    سوله مجموعه ورزشي الغدير در منطقه 6 46
شهرداري

27,0009394/12/2910095سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/10

47,5769494/12/2910095سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/10تكميل و ساخت مجموعه فرهنگي ورزشي غدير در منطقه 6 شهرداري47

پروژه هاي مربوط به عين دو

7,20794/8/17956050منطقه1900/10631زير سازي تا حد اليه اساس معابر خاكي كوي عين دو در منطقه 6 شهرداري48

1,12094/11/14955050منطقه16/82893لكه گيري سطوح آسفالتي معابر كوي عين دو در منطقه 6 شهرداري49

157,753

485,724 جمع كل

جمع 

صفحه 32 از 32
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