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:  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                                                                                                                     
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شهرداري اهواز

معاونت برنامه ريزي و توسعه

خالصه گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران

تكميل شده و در حال اجرا 

صفحه 3 از46



مبلغ  به ميليون ريال

ژف اش  ا ژلغ ق ا  ات ض ت

خالصه گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

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

توضيحاتتعداد پروژهمبلغ قراردادشرح پروژهرديف

775,096340پروژه هاي تكميل شده1

198,20059پروژه هاي در حال اجرا2

973,296399 جمع كل
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شهرداري اهواز

معاونت برنامه ريزي و توسعه

نطقه  دا  4شهرداري منطقه 4ش
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده 
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رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

اجراي عمليات جدولگذاري و ترميم جداول فرسوده در كوي پرديس، واقع در حوزه 1
خدماتي منطقه 4 شهرداري

70090/6/2190/10/18100100100منطقه4/14/22745

61290/8/190/11/29100100100منطقه4/14/28615همسان سازي درب منهولها ، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري2

19390/8/2290/10/22100100100منطقه4/10/31853نصب چراغ فرمان تقاطع فروردين - اسفند توسط منطقه 4 شهرداري3

40690/10/1290/12/12100100100منطقه4/14/37991تكميل زمين هاي ورزشي كوي مجاهد ، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري4

62990/9/1990/11/19100100100منطقه4/14/34505تكميل زمين هاي ورزشي خيابان امنيت ، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري5

پياده رو سازي با كفپوش بتني در ضلع شمالي خيابان ولي عصر گلستان،واقع در منطقه 4 6
شهرداري

69690/12/2891/3/28100100100منطقه4/14/48807

لوله گذاري دفع آبهاي سطحي و خاكبرداري و خاكريزي خيابان وليعصر گلستان واقع در 7
حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري

68090/10/1190/12/12100100100منطقه4/14/37985

63590/12/2891/2/28100100100منطقه4/14/48911جدولگذاري تعدادي از پارك هاي محله اي، واقع در حوزه خدماتي منطقه4 شهرداري8

خاكبرداري و خاكريزي نباتي و نخاله برداري پارك هاي محله اي، واقع در حوزه خدماتي 9
منطقه4 شهرداري

48990/12/2491/4/23100100100منطقه4/14/48185

28190/12/2891/2/28100100100منطقه4/14/48965احداث فنداسيون جهت نصب تابلوهاي راهنمايي واقع در منطقه 4 شهرداري10

4,235

تاريخ خاتمه
توضيحاتمبلغ قرارداد

پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال

جمع 

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه
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رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

69590/12/2891/2/28100100100منطقه4/14/48969احداث ميدان محله اي شهرك آب و برق واقع در منطقه 4 شهرداري11

68590/7/3090/10/29100100100منطقه4/14/28609تكميل ايستگاه آتش نشاني كوي پرديس، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري12

6549090100100سازمان زيباسازيخريد و نصب كفپوش پارك سياحي13

6549090100100سازمان زيباسازي24/0936خريد، حمل و  نصب تجهيزات بازي پاركهاي شهداي هفت تير و سياحي14

50089/11/2590/1/26100100100منطقه1900/458ترميم نوارهاي حفاري شده شهرك دانشگاه( فاز اول) 15

6009191100100100منطقهاحداث پياده رو در پاركهاي محله اي، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري16

70091/5/1491/6/14100100100منطقه14/14/7255كفپوش گذاري خيابان وليعصر ( ضلع جنوبي) ، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري17

6849191100100100منطقهاحداث 14 پهلوگاه اتوبوس در منطقه 4 شهرداري18

4009191100100100منطقهاجراي فاز دوم فونداسيون تابلوهاي راهنماي مسير توسط منطقه 4 شهرداري19

7009191100100100منطقهخريد و نصب تجهيزات ترافيكي در سطح منطقه 204

6,272 جمع 
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رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

5809191100100100منطقهاحداث فونداسيون پايه روشنايي، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري21

7009191100100100منطقهخريد و اجراي لوله پلي اتيلن 4 و 8 اينچ در سطح ناحيه 1 منطقه 4 شهرداري22

7009191100100100منطقهتهيه و اجراي تجهيزات روشنايي پارك هاي سطح منطقه 4 شهرداري23

69991/12/1792/2/17100100منطقه16/14/2008اجراي لوله گذاري دفع آبهاي سطحي در سطح منطقه 4 شهرداري اهواز24

7009191100100منطقهبازسازي و راه اندازي روشنايي طاووس در منطقه 4 شهرداري25

2,84291/2/2191100100سازمان عمران شهري1700/7802ترميم سطوح آسفالتي و نوارهاي حفاري شده در منطقه 4 شهرداري26

1,20091/2/2191100100100سازمان خدمات موتوري1700/7803خاكريزي نباتي، چمن كاري و نهال كاري در منطقه 4 شهرداري27

6559191100100100منطقه14/38112احداث 3 ايستگاه مكانيزه اتوبوس در منطقه 4 شهرداري28

4,8129191100100100سازمان پاركها و فضاي سبزخريد نهال، بذر و كود توسط منطقه 294

تهيه مصالح مورد نياز، كرايه ماشين آالت و اجراي عمليات عمراني خدمات سامانه 137 30
منطقه 4

1,5009191100100100منطقه

14,388 جمع 

صفحه 8 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1509191100100منطقه39158/14خريد و نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 4شهرداري31

809191100100100منطقه5051/14/10اجراي فنداسيون تابلوهاي راهنماي مسير توسط منطقه4 شهرداري32

1509191100100100منطقهاجراي جايگاه گاري فان در منطقه 334

4009191100100100منطقهخريد و تعمير پمپ هاي سيار ، ايستگاه هاي پمپاژ و پمپ هاي آبنما در منطقه344

58091/3/891/5/8100100منطقه4/14/3618احداث فنداسيون روشنايي، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري35

81891/3/1091/5/1010010080منطقه14/3856احداث پياده رو در پارك هاي محله اي، واقع درحوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري36

70091/8/2191/9/21100100100منطقه16/14/13056رنگ آميزي جداول توسط منطقه 4 شهرداري37

3009191100100100منطقهعمليات اليروبي مسيرهاي فاضالب منطقه384

3009191100100100منطقهعمليات اليروبي مسيرهاي فاضالب منطقه394

6009191100100100منطقه38254/14خريد و نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 4 شهرداري40

3,928 جمع 
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رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

2,74191/8/2993/12/29100100100سازمان عمران شهري17/14/4/11احداث پارك محله اي شهرك پيام در منطقه 4 شهرداري41

5089191100100100منطقه16/14/19359خاكريزي نباتي حد فاصل بلوار كارگر تا پل ششم - بلوك يك42

6,93688/10/1589/4/15100100100منطقه1900/20536روكش آسفالت معابر زيرسازي شده در سطح منطقه چهار شهرداري ( اعتباري) 43

44
خاكريزي نباتي، جدولگذاري و پياده رو سازي در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري 

( خاكريزي نباتي، جدولگذاري و پياده رو سازي اداره اطالعات، واقع در حوزه خدماتي 
منطقه 4 شهرداري) 

59691/10/391/11/3100100100منطقه16/14/15515

8491/7/1091/8/10100100100منطقه16/14/10482 تعمير ات پله برقي پل عابر پياده توسط منطقه 4 شهرداري45

20090/8/1290/10/12100100100منطقه4/10/30647اجراي خط كشي عابر پياده منطقه 4 شهرداري46

70090/11/191/1/1100100100منطقه4/14/40631ترميم نوارهاي حفاري شهرك دانشگاه ، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري47

ترميم نوارهاي حفاري خيابان هاي كوي گلستان و سعدي ، واقع در حوزه خدماتي منطقه 48
4 شهرداري

70090/10/1490/12/14100100100منطقه4/14/21323

پروژه هاي مربوط به شهرك شهيد محالتي

تهيه  و اجراي چهار عدد برج روشنايي 15 متري در شهرك شهيد محالتي، واقع حوزه 49
خدماتي منطقه4 شهرداري

3129191100100100منطقه

تهيه و اجراي چمن مصنوعي زمين ورزشي شهيد محالتي در كوي مجاهد، واقع در حوزه 50
خدماتي منطقه 4 شهرداري

42891/7/491/8/4100100100منطقه14/14/10078

13,205 جمع 
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رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به شهرك شهيد محالتي

35991/8/2891/9/28100100100منطقه16/14/13460خريد و نصب 4پايه روشنايي  در شهرك شهيد محالتي در منطقه 4 شهرداري51

64590/11/1891/2/17100100100منطقه4/10/42841خريد و نصب تجهيزات ترافيكي و تابلوهاي انتظامي توسط منطقه 4 شهرداري52

اجراي لوله گذاري با لوله پلي اتيلن به قطر 200 ميليمتر جهت دفع آبهاي سطحي ،واقع در 53
حوزه خدماتي منطقه4 شهرداري

70090/12/2091/4/19100100100منطقه4/14/46787

65590/12/691/3/6100100100منطقه4/14/45341زيرسازي و اصالح بيس تعدادي از خيابان هاي متفرقه در سطح منطقه 4 شهرداري54

70090/12/2891/4/27100100100منطقه4/14/48909اجراي سقف پل هاي عابر پياده در سطح منطقه 4 شهرداري55

6,34090/10/1291/4/12100100100منطقه1900/3097زيرسازي خيابانهاي خاكي در سطح منطقه 4 شهرداري ( تملك داراييها) 56

6,00090/12/1491/5/12100100100منطقه1900/3517اجراي عمليات آسفالت معابر  منطقه 574

احداث پل هاي عابر پياده مكانيزه در منطقه 4 شهرداري( جنب منطقه 4 بين منابع طبيعي 58
و منطقه) 

1,5009191100100100سازمان عمران شهري

1,0389191100100100سازمان عمران شهري1300/7740اصالح هندسي تقاطع  تقاطع كارگر- سعدي  توسط منطقه4 شهرداري59

تكميل زمين هاي ورزشي خيابان امنيت واقع در كوي فرهنگشهر و كوي مجاهد در حوزه 60
خدماتي منطقه 4 شهرداري

27791/10/291/11/2100100100منطقه16/14/15382

18,214 جمع 
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رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

7009191100100100منطقه48777/10/4رنگ آميزي جداول بلوار گلستان در سطح منطقه4 شهرداري61

14392/4/594/12/2910035100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/18واگذاري عمليات بهسازي وتوسعه شبكه  آب خام  در منطقه  624

پروژه هاي مربوط به احداث پارك آبشار و حجاب

69192/3/292/3/3100100100منطقه16/14/22492بهسازي پارك حجاب، واقع در حوزه خدماتي مطقه 4 شهرداري63

32091/11/1491/12/14100100100منطقه16/14/17884خريد و اجراي تاسيسات روشنايي پارك حجاب در منطقه 4 شهرداري64

60091/4/2491/5/24100100100منطقه14/14/5766احداث فضاي سبز پارك آبشار ( فاز اول) ، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري65

4129191100100100منطقهخريد لوله و تجهيزات پلي اتيلن جهت آبرساني فضاي سبز پارك آبشار ( فاز اول) 66

1,40091/11/1491/12/14100100100منطقه16/14/17885خريد و اجراي تاسيسات روشنايي پارك آبشار فاز يك و دو در منطقه 4 شهرداري67

13291/6/491/7/4100100100منطقه14/14/8256ااجراي لوله جهت آبرساني فضاي سبز پارك آبشار ( فاز اول)  در منطقه 4 شهرداري68

بهسازي سرويس هاي بهداشتي پارك آبشار و پارك حجاب، واقع در حوزه خدماتي 69
منطقه 4 شهرداري

41092/2392/3/3100100100منطقه16/14/22492

42691/06/0893/12/29100100100منطقه14/14/8607احداث سرويس بهداشتي در پارك آبشار در منطقه 4 شهرداري70

5,234 جمع 

صفحه 12 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

5,30090/10/792100100100منطقه1900/3103تعريض و بهسازي خيابان 13 رشد، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري71

خريد و حمل تجهيزات بهسازي اسكله آب خام جنب پل پنجم،واقع در حوزه خدماتي در 72
منطقه 4 شهرداري

3919191100100100منطقه

اجراي بهسازي اسكله آب خام جنب پل پنجم،واقع در حوزه خدماتي در منطقه 4 73
شهرداري

1969191100100100منطقه

1,70091/11/1691100100100سازمان زيباسازي1500/9805هزينه ساخت و اجراي مجسمه مشاهير74

پروژه هاي تكميل شده مربوط به ساحل غربي در محدوده شهرداري منطقه 4

احداث باند كندرو جاده ساحلي غربي حد فاصل پارك شقايق و پل پنجم در حوزه 75
خدماتي منطقه 4 شهرداري

5,59490/12/2391/6/20100100100منطقه19/7831

خاكبرداري، خاكريزي و جدولگذاري بلوار ساحلي از پارك شقايق تا بلوار كارگر، واقع در 76
حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري

57491/3/891/5/8100100100منطقه14/14/3615

كفپوش گذاري بلوار ساحلي از پارك شقايق تا بلوار كارگر، واقع در حوزه خدماتي منطقه 77
4 شهرداري

75291/3/1091/5/10100100100منطقه14/3855

خريد و نصب تجهيزات ترافيكي جاده ساحلي حد فاصل پارك شقايق تا سه راهي كارگر 78
توسط منطقه 4

7009191100100100منطقه

خاكبرداري و خاكريزي نباتي مجاور پياده رو احداثي و آيلند وسط در جاده ساحلي حد 79
فاصل پارك شقايق تا بلوار كارگر در حوزه خدماتي  منطقه 4 شهرداري

50891/12/792/2/7100100100منطقه16/14/19359

1,50091/2/2191100100100سازمان نوسازي و بهسازي1700/7805احداث سرويس هاي بهداشتي در منطقه 4 شهرداري(  پارك مادر-شقايق و سعدي) 80

17,215 جمع 

صفحه 13 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

2592/4/1892/4/25100100100منطقهعمليات نقشه برداري پروژه بلوار ساحلي پارك شقايق تا پل ششم در منطقه 4 شهرداري81

1,0009191100100100معاونت فني و عمرانياجراي چمن كاري جاده ساحلي انتهاي بلوار كارگر شرقي82

 اصالح هندسي دور برگردان جاده ساحلي حد فاصل پل پنجم و سيلو توسط منطقه 4 83
شهرداري

70091/12/192/2/1100100100منطقه16/14/18866

1,5519292100100100سازمان بهسازي و نوسازي1/100/6352اصالح هندسي دوربرگردان جاده ساحلي مقابل سيلو در سطح منطقه 4 شهرداري84

1,56392/3/3093/12/29100100100سازمان بهسازي و نوسازي115/13/4/35/4اصالح هندسي بلوار ساحلي جنب سيلو در منطقه 4 شهرداري85

3509292100100100منطقه1700/7802نصب و توسعه شبكه برق جاده ساحلي انتهاي بلوار كارگر شرقي در منطقه 4 شهرداري86

 برقراري روشنايي در جاده ساحلي غربي، حد فاصل پلهاي پنجم تا ششم در منطقه 4 87
شهرداري

3592/4/1892/4/25100100100منطقه14/27547

تكميل احداث باند دوم جاده ساحلي غربي حد فاصل پل پنجم تا پارك قوري در منطقه 4 88
شهرداري

21,97086/04/0493/12/29100100معاونت فني و عمراني19/7831

89
خريد ، نصب و ايمن سازي مبلمان و تجهيزات شهري پاركي ، بازي و تندرستي پاركهاي 
كارگر شرقي ، پارك بوستان ، دانشجو ، مالك اشتر ، ساحلي ، صدف و فجر در منطقه 4 

شهرداري
2,74694/6/794/12/2910010067سازمان زيباسازي109/15/4/23

11692/4/592/4/10100100منطقهخريد يك دستگاه الكتروپمپ جهت ايستگاه آب خام پارك شقايق در منطقه 4 شهرداري90

30,056 جمع 

صفحه 14 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

تهيه لوله پلي اتيلن جهت احداث شبكه آبياري آب خام حد فاصل پل پنجم - پارك 91
قوري ( سپتيك دانشگاه)  در منطقه 4 شهرداري

29092/5/292/6/31100100100منطقه16/14/28409

1,1249292100100100سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/6855تكميل ايستگاه  آب خام جنب پل پنجم در منطقه 4 شهرداري92

پروژه هاي مربوط به جاده ساحلي غربي در محدوده شهرداري منطقه 4

زيرسازي و تغيير مسير بلوار ساحلي غربي در تقاطع بلوار فروردين (  ميدان شقايق )  در 93
منطقه 4 شهرداري

3,80794/5/1894/12/29100100منطقه14/15/85661

20,4389193/12/29100100100سازمان خدمات موتوري108/14/4/49احداث پارك ساحلي حد فاصل پل پنجم و پارك شقايق در  منطقه4 شهرداري94

20,43793/8/1093/12/29100100100سازمان خدمات موتوري108/14/4/49احداث ديوار ساحلي غربي از پارك شقايق تا پل ششم در منطقه 4 شهرداري95

اصالح هندسي دور برگردان واقع در آيلند بلوار ساحلي جنب ايستگاه پمپاژ در منطقه 4 96
شهرداري

69193/12/1794/2/17100100100منطقه14/16/74033

709393100100100منطقهنصب سرعتگير جاده ساحلي در منطقه 4 شهرداري97

10,70090/9/591/6/5100100100منطقه1900/2724تكميل باند جنوبي مسير پل ششم و بلوار آريا، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري98

50,00093/12/2893/12/29100100100سازمان خدمات موتوري17/11/9/1/3واگذاري احداث پارك نخلستان (  ماليات )  در منطقه 4 شهرداري99

1,26292/6/2394/12/2910010016سازمان زيباسازي109/15/16/23/12/9/17/2طراحي واجراي المان وتابلوي ماليات در پارك وميدان ماليات در منطقه 4 شهرداري100

108,819 جمع 

صفحه 15 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

11493/6/2694100100منطقه14/59938خريد لوله پلي اتيلن 160 ميلي متري در سطح منطقه 4 شهرداري( مسير پارك شقايق) 101

35592/12/2093/12/29100100سازمان زيباسازي23/9/16/1طراحي و اجراي كاشي كاري پل پنجم در منطقه 4 شهرداري102

7009393100100منطقه14/73778رفع ايرادات نورپردازي پل پنجم در منطقه 4 شهرداري103

خريد چراغاني و نورپردازي خيابان فروردين ، جاده ساحلي ، ميادين ، مسيرهاي اصلي و 104
اتوبانهاي سطح منطقه 4 شهرداري

92094/9/1594/12/29100100منطقه14/93138

5009494100100منطقه14/15/95164خريد و اجراي رنگ آميزي بلوار آريا در منطقه 4 شهرداري105

پروژه هاي مربوط به احداث، تكميل و تجهيزفرهنگسراي IT واقع در بلوار گلستان

1,35291100100100سازمان فاوا1/100/7107تجهيزات مورد نياز فرهنگسراي فناوري اطالعات شهرداري اهواز106

1,58991100100100سازمان فاوا1/100/7107خريد و نصب پارك فن آموز فرهنگسراي فناوري اطالعات107

4,3509191100100معاونت فني و عمرانيتجهيز فرهنگسراي فناوري اطالعات و باشگاه شهروند الكترونيك108

4349191100100100منطقهتامين روشنايي محوطه فرهنگسراي IT توسط  منطقه 4 شهرداري109

تهيه  و اجراي چهار عدد برج روشنايي 18 متري در محوطه فرهنگسرايIT، واقع حوزه 110
خدماتي منطقه4 شهرداري

49991/8/2891/9/28100100100منطقه16/14/13459

10,813 جمع 

صفحه 16 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,58992/5/592100100سازمان فاوا1/100/7107خريد تجهيزات پارك فن آموز111

1,9179294/12/29100100100سازمان نوسازي  و بهسازي115/17/4/42كفپوش گذاري و جدول گذاري محوطه فرهنگسراي IT در منطقه 4 شهرداري112

2,0009393/12/29100100سازمان نوسازي  و بهسازي115/11/9/31تعميرات ساختمان فرهنگسراي فناوري اطالعات شهرداري113

پروژه هاي مربوط به كوي بهارستان

اجراي عمليات جدولگذاري و ترميم جداول فرسوده در كوي بهارستان، واقع در حوزه 115
خدماتي منطقه 4 شهرداري

70090/7/1390/11/11100100100منطقه4/14/26209

2,04078/4/31100100100منطقه19/9882احداث ايستگاه آتش نشاني كوي بهارستان واقع در منطقه 4 شهرداري( اعتباري) 116

36092/5/1592/7/13100100100منطقه16/14/29053تكميل آتش نشاني كوي بهارستان در منطقه 4 شهرداري117

5,00093/7/893/12/29100100سازمان ميادين4/6/8/41عمليات تكميل بازارچه محلي بهارستان در منطقه 4 شهرداري118

119
احداث پارك محله اي خيابانهاي سعادت 5 و 6 خليج فارس بهارستان در منطقه 4 

شهرداري
45894/7/1494/12/29100100منطقه14/15/89579

پروژه هاي مربوط به بلوار كارگر شرقي

تهيه و اجراي ده عدد برج روشنايي 18 متري در فضاي سبزانتهاي بلوار كارگر شرقي واقع 119
در حوزه خدماتي در منطقه 4شهرداري

67991/4/3091/6/30100100100منطقه1300/7740

70091/6/1894/12/29100100100سازمان عمران شهري101/17/13/4/36/1اصالح هندسي تقاطع بلوار كارگر شرقي با كوي سعدي توسط منطقه 4 شهرداري120

15,443 جمع 

صفحه 17 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به بلوار كارگر شرقي

تهيه لوله و متعلقات جهت اجراي شبكه آبياري فضاي سبز انتهاي بلوار كارگر شرقي در 121
حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري

9191100100100منطقه

اجراي شبكه آبياري فضاي سبز انتهاي بلوار كارگر شرقي در حوزه خدماتي منطقه 4 122
شهرداري

9191100100100منطقه

69992/5/192/6/30100100100منطقه16/14/28304تعويض جداول فرسوده بلوار كارگر در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري123

29092/5/292/6/31100100100منطقه16/14/28409اجراي شبكه آبياري فضاي سبز انتهاي بلوار كارگر شرقي واقع در منطقه 4 شهرداري124

569292100100100منطقهچمنكاري قطعه پشت محوطه فرهنگسراي كارگر شرقي در منطقه 4 شهرداري125

1,3709292100100100سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/6855احداث شبكه آب خام بلوار كارگر شرقي در منطقه 4 شهرداري126

29092/5/292/6/31100100100منطقه16/14/28409اجراي شبكه آبياري فضاي سبز انتهاي بلوار كارگر شرقي واقع در منطقه 4 شهرداري127

2,07585/11/7100100100منطقه19/22877اجراي محوطه و زيباسازي آيلند بلوار كارگر شرقي واقع در منطقه 4 شهرداري128

خريد لوله پلي اتيلن 63 ميلي متري در منطقه 4 شهرداري ( جنب بيمه وشيپوري جنوبي 129
ميدان كارگر) 

5993/8/17100100منطقه14/63820

4,89092/8/494/12/2910010090سازمان عمران شهري101/17/13/4/36/1اصالح هندسي بلوار كارگر شرقي در منطقه 4 شهرداري130

10,309 جمع 

290 16/14/28409

صفحه 18 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

4,1089191100100100معاونت فني و عمراني100/7805خاكبرداري و خاكريزي خاك نباتي واقع در انتهاي بلوار كارگر مجاور جاده ساحلي131

1,00092/12/2593/12/29100100100سازمان عمران شهري 14/6/13ايمن سازي و اصالح هندسي معابر، ميادين و تقاطع هاي بلوار كارگر شرقي132

جابجايي پايه هاي روشنايي جهت اجراي اصالح هندسي بلوار كارگر شرقي در منطقه 4 133
شهرداري

4809393100100100منطقه

پروژه هاي مربوط به گلستان

3,50092/12/2592100100100سازمان عمران شهري 1/100/8973احداث پل عابر پياده بلوار گلستان در  منطقه 4 شهرداري134

2,64092/12/2592100100100سازمان عمران شهري 1/100/8973احداث پل عابر پياده بلوار گلستان مقابل مجتمع مسكوني در منطقه 4 شهرداري135

بهسازي باند كندرو و قسمتي از باند تندرو بلوار گلستان حد فاصل بلوار گلفام تا ميدان 136
شهيد بقايي در منطقه 4 شهرداري

4,30093/5/1893/12/29100100100سازمان عمران شهري17/14/4/11

 زيرسازي تا حد اليه اساس بلوار 24 متري مخصوص در كوي گلستان در منطقه 4 137
شهرداري

8,33393/7/893/12/8100100منطقه1900/8835

409393100100منطقهنقشه برداري خيابان مخصوص در منطقه 4 شهرداري138

خريد ونصب يك دستگاه ايستگاه اتوبوس مكانيزه واقع در گلستان مقابل خوابگاه شهيد 139
چمران در منطقه 4 شهرداري

44893/09/0593/12/29100100100منطقه1900/9032

709393/12/29100100100منطقهرنگ آميزي پل عابر پياده روبروي خوابگاه دانشجويي علوم پزشكي در منطقه 4 شهرداري140

24,919 جمع 

صفحه 19 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

رنگ آميزي پل عابر پياده مسير اتوبان گلستان درب ورودي دانشگاه در منطقه 4 141
شهرداري

709393100100100منطقه

رنگ آميزي پل عابر پياده مسير اتوبان گلستان نرسيده به اداره اطالعات در منطقه 4 142
شهرداري

709393100100100منطقه

نگهداري و تعمير پل عابر پياده مكانيزه مقابل خوابگاه دانشجويي حضرت معصومه (  س )  143
در منطقه 4 شهرداري

5009393100100100منطقه

راه اندازي و تعميرات پل عابر پياده مكانيزه (  پله برقي )  واقع در بلوار گلستان روبروي 144
خوابگاه حضرت معصومه در منطقه 4 شهرداري

2509393100100100منطقه

709393100100100منطقهنصب استوانه ايمني و جدا كننده پنج طبقه در منطقه 4 شهرداري145

1,16092/8/494/12/2910010028سازمان عمران شهري101/17/13/4/36/1اصالح هندسي بلوار گلستان در منطقه 4 شهرداري146

2,12093/6/2293/10/1810095منطقه14/16/59329احداث زمين ورزشي اتوبان گلستان نبش گلدسته در منطقه 4 شهرداري147

خريد وسايل روشنايي فضاي سبز ضلع غربي اتوبان گلستان حد فاصل ورودي شهرك 148
دانشگاه تا پارك گلدسته در منطقه 4 شهرداري

1,03092/6/392/9/3100100100منطقه100/6855

7009191100100100منطقهرنگ آميزي جداول توسط منطقه 4 شهرداري149

70092/5/392100100100منطقه16/14/28586تعويض جداول فرسوده بلوار نور در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري150

6,670 جمع 

صفحه 20 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

49292/12/492/2/4100100100منطقهتهيه لوله جهت اجراي لوله گذاري دفع آبهاي سطحي در  منطقه4 شهرداري151

تهيه آسفالت جهت اجراي ترميم نوارهاي حفاري خ گلشن بين گلفام تا ميدان احمد 152
محمود واقع در منطقه 4 شهرداري

47692/4/2292/7/22100100100منطقه16/14/27723

38092/4/3192/7/31100100100منطقه16/14/2/8303تهيه آسفالت جهت اجراي ترميم نوارهاي حفاري خ پراكنده واقع در منطقه 4 شهرداري153

2509292100100100منطقه14/42589خريد و نصب نرده زير پلهاي عابر پياده در منطقه 4 شهرداري154

2009292100100100منطقه14/39879اجراي خط كشي عابر پياده توسط منطقه 4 شهرداري155

7009292100100100منطقه14/39525خريد تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 4 شهرداري156

7009292100100100منطقه14/39858خريد تابلوهاي انتظامي و تجهيزات ترافيكي در منطقه 4 شهرداري157

7009292100100100منطقه14/39874خريد استوانه ايمني، سرعتگير و تجهيزات ترافيكي مورد نياز در منطقه 4 شهرداري158

2409292100100100منطقه14/39957نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 4 شهرداري159

7509292100100100منطقه14/39254خريد تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 4 شهرداري160

4,888 جمع 

صفحه 21 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

809292100100100منطقه14/38546اجراي فنداسيون تابلوهاي راهنماي مسير توسط منطقه 4 شهرداري161

1309292100100100منطقه14/39444اجراي خط كشي عابر پياده توسط  منطقه4 شهرداري162

6009292100100100منطقه14/39746خريد رنگ ترافيكي جهت اجراي خط كشي عابر پياده توسط  منطقه 4 شهرداري163

6009292100100100منطقه14/39213خريد رنگ سرد ترافيكي در منطقه 4 شهرداري164

7009191100100100منطقهخريد و اجراي تاسيسات روشنايي پارك آب نيرو در منطقه 4 شهرداري165

11,32091/8/1894/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/18عمليات تكميل پارك بهاران ( اب نيرو) در منطقه 4 شهرداري166

4,40091/2/2191100100100سازمان زيباسازي1500/7328خريد وسايل  بازي و پاركي پاركهاي سطح منطقه 4 شهرداري167

1792/5/1592/5/25100100100منطقه14/29073روشنايي پارك كوي سعدي168

35094/11/1394/12/29100100منطقه14/15/97147خريد تابلوي اطالعاتي حوزه استحفاظي در منطقه 4 شهرداري169

تعويض جداول ، زيرسازي و آسفالت محوطه روبروي خيابان 22 بهمن در منطقه 4 170
شهرداري

3,35092/12/2594/12/29100100100سازمان عمران شهري101/17/13/4/36/1

21,547 جمع 

صفحه 22 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

38893/07/2293/12/29100100100منطقه14/62073خريد لوله پلي اتيلن چهت پروژه دفع آبهاي سطحي خيابان سعدي در منطقه 4 شهرداري171

3509293100100100منطقه14/16/46335رنگ آميزي پل هاي عابر پياده در منطقه چهار شهرداري172

35093/2/693/4/6100100100منطقه16/14/47530رنگ آميزي و تعمير ايستگاههاي اتوبوس در منطقه چهار شهرداري173

1,00092/7/1492100100100سازمان پسماند1/100/7770اليروبي مسيرها خطوط دفع آبهاي سطحي و فاضالب در منطقه 1744

59692/12/2092/5/27100100100منطقه16/14/43737اجراي فضاي سبز روبروي شهرك كاويان در منطقه 4 شهرداري175

30992/7/2392/8/23100100100منطقهتهيه  ونصب ديوار پيش ساخته قبرستان كوي معين زاده در منطقه 4 شهرداري176

پروژه هاي مربوط به  كوي پرديس

1,400939410010060منطقه1700/10383واگذاري احداث فضاي سبز حد فاصل پرديس و پمپ بنزين در منطقه 4 شهرداري177

خاكبرداري، خاكريزي، جدولگذاري و پياده روسازي حدفاصل خيابان گلدسته در پرديس 178
تا پمپ بنزين سياحي، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري

70091/4/2691/5/26100100100منطقه14/14/6107

احداث اتاق نگهباني و سرويس بهداشتي ناحيه ويژه پرديس و تكميل سرويس بهداشتي 179
پارك گلها در منطقه 4 شهرداري

68992/6/592/8/5100100100منطقه16/14/29751

لوله گذاري با لوله پلي اتيلن جهت دفع آبهاي سطحي كوي پرديس در منطقه چهار 180
شهرداري

70092/5/592/7/5100100100منطقه16/28/28410

6,482 جمع 

صفحه 23 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به  كوي پرديس

6,40089/11/2389/12/1100100100منطقه1900/55زيرسازي تا حد اليه اساس خيابان هاي كوي پرديس در سطح منطقه 4 شهرداري181

5492/9/2092/9/25100100100منطقه14/36350راه اندازي روشنايي بازارچه هاي بهارستان و پرديس در منطقه 4 شهرداري182

عمليات اجراي پروژه توسعه فضاي سبز ( ميدان كودك تا ورودي پرديس)  در منطقه 4 183
شهرداري

4,31991/11/594/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/18

1,50091/7/2291100100100سازمان ميادين1700/9525احداث بازار هايپر پرديس در منطقه 4شهرداري184

1,05790/9/790/5/29100100100منطقه19/24801تكميل آتش نشاني كوي پرديس در منطقه 4 شهرداري185

70092/5/592/7/3100100100منطقه16/14/28462پياده سازي بلوار گلشن در كوي پرديس در منطقه 4 شهرداري186

1,40091/2/2191100100100سازمان خدمات موتوري1700/7803احداث فضاي سبز حدفاصل پرديس و پمپ بنزين در منطقه 4 شهرداري187

69890/11/2591/1/25100100100منطقه4/14/43969پياده رو سازي با كفپوش بتني در خيابان گلشن پرديس واقع در منطقه 4 شهرداري188

6,40089/11/2490/5/21100100100منطقه1900/551زيرسازي و آسفالت خيابانهاي كوي پرديس189

22,528 جمع 

صفحه 24 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به  كوي پرديس

69892/4/2492/6/22100100100منطقه16/14/27825تعويض جداول فرسوده بلوار گلفام كوي پرديس در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري190

عمليات احداث فضاي سبز ضلع غربي اتوبان گلستان حد فاصل ورودي پرديس تا خيابان 191
گلدسته در منطقه 4 شهرداري

9,33992/6/293/12/291009090سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/26

4,31989/3/194/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/18عمليات تكميل پارك پرديس تقاطع گلزار در منطقه 4 شهرداري192

1989293100100100منطقهاجراي روشنايي پارك گلزار واقع در كوي پرديس در منطقه چهار شهرداري193

6,10091/12/2792/5/5100100100معاونت فني و عمراني1900/5985زيرسازي تاحد اليه اساس خيابانهاي منطقه پرديس در منطقه 4 شهرداري( اعتباري) 194

عمليات زيرسازي و آسفالت تعدادي از خيابانهاي كوي پرديس واقع در منطقه 4 195
شهرداري( اعتباري) 

5,69093/2/993/6/9100100100منطقه1900/8090

16,81890/10/1393/12/29100100100منطقه1900/3104زيرسازي وآسفالت معابر خاكي  منطقه 4 شهرداري(  فاز 2 شهرك برق وپرديس) 196

5,71493/8/2193/11/2110010060معاونت فني و عمراني1900/8964زيرسازي تا حد اليه اساس خيابانهاي پرديس در منطقه 4 شهرداري197

احداث فضاي سبز ضلع غربي اتوبان گلستان حد فاصل ورودي پرديس تا خيابان گلدسته 198
در منطقه 4 شهرداري

7,54092/6/294/12/29100100100سازمان پارك ها و فضاي سبز112/14/4/18

نصب چمن مصنوعي يك باب زمين ورزشي واقع در پرديس بلوار گلفام خيابان بهار در 199
منطقه 4 شهرداري

1,0009394100100منطقه

56,718 جمع 

صفحه 25 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط خيابان فروردين

4,5369293/12/29100100100سازمان خدمات موتوري17/11/9/1/5احداث پارك فروردين در منطقه 4 شهرداري200

2,43491/2/2193/12/29100100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/4/35پياده روسازي خيابان فروردين در منطقه 4 شهرداري201

809393100100100منطقهتعويض شكستگي لوله آب خام مسير خيابان فروردين در منطقه 4 شهرداري202

رنگ آميزي جداول بلوار هاي فروردين گلستان، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 203
شهرداري

70090/12/2891/3/1100100100منطقه4/10/48777

روشنايي اتوبان گلستان، بلوار فروردين، خيابان اصلي شهرك دانشگاه و فرهنگ شهر در 204
منطقه 4 شهرداري

7009191100100100منطقه

3219292100100100منطقهتامين روشنايي پارك تقاطع فروردين و اتوبان گلستان در منطقه 4 شهرداري205

خريد لوله پلي اتيلن 160ميلي متري در سطح منطقه 4 شهرداري ( بلوار فروردين جاده 206
ساحلي پارك خليج فارس) 

1659393/12/29100100منطقه

5,45094/12/195100100سازمان خدمات موتوري108/14/17/4/52/1بهسازي ميدان سه راهي فروردين در منطقه 4 شهرداري207

2,65094/1/1094/3/1010060منطقه14/14/75760پياده رو سازي خيابان فروردين (  فاز 3 )  در منطقه 4 شهرداري208

6979292100100100منطقه16/14/21975رنگ آميزي جداول در سطح منطقه 4 شهرداري209

1,50092/4/492100100100سازمان نوسازي و بهسازي1/100/6826اجراي گاردريل توسط منطقه 4 شهرداري210

14,696 جمع 

صفحه 26 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

70092/5/292/6/31100100100منطقه16/14/28410اجراي لوله گذاري دفع آبهاي سطحي ( تهيه لوله بعهده كارفرما)   در  منطقه4 شهرداري211

ترميم نوارهاي حفاري خيابانهاي پراكنده در منطقه 4 شهرداري( تهيه آسفالت بعهده 212
كارفرما) 

37992/4/3192/6/29100100100منطقه16/14/28303

4,96292/5/2394/12/29100100100سازمان نوسازي و بهسازي 115/17/4/43احداث زمين ورزشي خيابان گلبهار و ميدان بسيج (  لشكر آباد)   در منطقه 4 شهرداري213

4,5009292100100100سازمان نوسازي و بهسازي1/100/6853 خاكبرداري و خاكريزي خاك نباتي  در منطقه 4 شهرداري214

69693/3/1293/5/12100100100منطقه14/16/51175همسان سازي دريچه هاي فاضالب در منطقه 4 شهرداري215

81792/10/1892100100100منطقه16/14/38364بازسازي و مرمت پل عابرپياده مقابل خوابگاه علوم پزشكي در منطقه 4 شهرداري216

تهيه مصالح مورد نياز، كرايه ماشين آالت و اجراي عمليات عمراني خدمات سامانه 217
137( منطقه 4 ) 

3,5009191100100100منطقه

تهيه مصالح مورد نياز، كرايه ماشين آالت و اجراي عمليات عمراني خدمات سامانه 218
137( منطقه 4 ) 

5,0009191100100100منطقه

100100100بهسازي و روكش آسفالت معابر فرسوده در منطقه 4شهرداري219

100100100 آسفالت معابر زيرسازي شده در منطقه 4شهرداري220

70,175 جمع 

92/12/18 50,00093/12/29سازمان عمران شهري  17/14/4/11

صفحه 27 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

70091/7/491/10/4100100100منطقه14/14/10077همسطح سازي درب منهولهاي فاضالب در سطح منطقه 4 شهرداري221

2,08491/2/2191100100100سازمان پاركها و فضاي سبز1700/7804اجراي پروژه هاي توسعه فضاي سبز ( پاركهاي محله اي)  در منطقه 4 شهرداري222

 تعويض جداول و زيرسازي و آسفالت محوطه پاركينگ دانشكده فني و حرفه اي شهيد 223
چمران ر منطقه 4شهرداري

2,00092/12/2592100100100سازمان عمران شهري 1/100/8973

35093/2/693/4/6100100100منطقه14/16/47458اجراي خط كشي عابر پياده ترافيكي در منطقه چهار شهرداري224

58793/3/1193/5/11100100100منطقه14/16/51060تخريب و جدولگذاري مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 2254

خريد آسفالت جهت لكه گيري آسفالت خيابانهاي اصلي مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 226
4 شهرداري

3809293100100100منطقه

62393/3/793/5/7100100100منطقه16/14/50637لكه گيري آسفالت خيابانهاي اصلي مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 4 شهرداري227

349293100100100منطقهتهيه لوله پلي اتيلن جهت انتقال آب خام آيلند خيابان تختي در سطح منطقه 4 شهرداري228

69792/07/0892/09/08100100100منطقه16/14/31993رنگ آميزي جداول توسط منطقه 4 شهرداري229

1,40093/12/1793/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/26/2توسعه فضاي سبز(  كاشت گلهاي گلداني )  در منطقه 4 شهرداري230

8,855 جمع 

صفحه 28 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژ هاي مربوط به خيابان انوشه

70093/06/0193/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/9/31/2مطالعات و طراحي ساماندهي خيابان انوشه در منطقه 4 شهرداري231

4509393100100منطقهروشنايي فضاي سبز ميدان لشكر آباد در منطقه 4 شهرداري232

3,5009292100100100معاونت فني و عمرانيروكش آسفالت خيابان هاي لشكرآباد233

پروژ هاي مربوط به كوي نهضت آباد

احداث زمين ورزشي كوي نهضت آباد- خيابان رفيش، واقع در حوزه خدماتي منطقه 4 234
شهرداري

70090/12/1591/3/15100100100منطقه4/14/46789

40093/06/0193/12/29100100100سازمان نوسازي و بهسازي115/15/9/31/14مطالعات و طراحي بدنه سازي ميدان نهضت آباد در منطقه 2354

پروژه احداث جاده دسترسي بازارچه فردوس واقع در كوي نهضت آباد در منطقه 4 236
شهرداري

12,84093/1/2894/12/2910010070معاونت فني و عمراني1900/9283

3409393/12/29100100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/26مطالعه و طراحي بهسازي پارك رفيش237

70093/7/1493100100منطقه14/41346خريد مصالح عمراني سامانه 137در منطقه 4 شهرداري238

80091/2/2194100100100منطقه1700/7805واگذاري سرويسهاي بهداشتي در سطح منطقه 4 شهرداري239

1,83791/6/793/12/29100100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/4/35/1تكميل سه باب سرويس بهداشتي در منطقه 2404

22,267 جمع 

صفحه 29 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

6893/7/594100100منطقه14/16/62897اجراي خط كشي عابر پياده توسط منطقه 2414

7093/10/1594100100منطقه14/16/68580اجراي خط كشي عابر پياده توسط منطقه 2424

30093/12/2393/12/29100100سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/26/2اجراي طرح حجمي فضاي سبز در م2434

احداث پارك بانوان در حوزه خدماتي منطقه 4 شهرداري

2,32790/4/2990/6/29100100100منطقه1900/1497خريد 2باب سوله و پوشش سقف سوله پارك بانوان اهواز244

40,00092/12/1894/12/29100100سازمان خدمات موتوري17/14/4/11تكميل مجموعه فرهنگي وليعصر (  بانوان )  در منطقه 4 شهرداري245

2,34192/7/792/10/7100100100سازمان خدمات موتوري17/14/4/11احداث ديوار ورودي پارك بانوان246

2,29692/3/592/4/5100100100سازمان خدمات موتوري17/14/4/11احداث درياچه در پارك بانوان247

2,2979293100100سازمان خدمات موتوري17/14/4/11مرمت و باسازي آبنماي پارك بانوان248

تكميل دوباب سرويس بهداشتي حد فاصل سالن اجتماعات و سوله ورزشي پارك بانوان 249
در منطقه 4 شهرداري

4549393100100100سازمان خدمات موتوري17/14/4/11

250
اجراي پياده رو پشت ديوار ورودي وضلع كناري ،پياده رو سازي دكوراتيو اطراف آبنما 

،جدول گذاري پاركينگ ،پالستر ديوار صدا وسيما واجراي ديوار بلوكي مجموعه فرهنگي 
وليعصر ( بانوان) 

1,7629393100100100سازمان خدمات موتوري17/14/4/11

51,915 جمع 

صفحه 30 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

6,85992/2/3193/12/2910010023سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/26خريد گل وگياه ،بذر ،نهال،سم وكود جهت منطقه 4 شهرداري251

709393100100منطقهاجراي فونداسيون تابلو هاي راهنماي مسير در منطقه 4شهرداري252

2,0009393100100منطقهخريد تابلوهاي انتظامي و ترافيكي در منطقه 4 شهرداري253

2109393100100منطقهاجراي فونداسيون تابلوهاي راهنماي مسير در منطقه 4 شهرداري254

150939310010050منطقهخريد كولر جهت ايستگاههاي اتوبوس مكانيزه در منطقه 4 شهرداري255

6009393100100منطقهتعمير ايستگاههاي اتوبوس در منطقه 4 شهرداري256

2809393100100منطقهاجراي خط كشي عابر پياده در منطقه 4 شهرداري257

70093/7/2993100100منطقه14/16/62688نصب تجهيزات ترافيكي در منطقه 4 شهرداري258

1,83594/02/2294100100منطقه14/15/79052خريد و نصب ايستگاه اتوبوس معمولي در منطقه 4 شهرداري259

3,0009393100100منطقهخريد و نصب تجهيزات ترافيكي در منطقه 4 شهرداري260

15,704 جمع 

صفحه 31 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,71695/01/1693/12/29100100سازمان زيباسازي109/15/4/23/2اجراي نور پردازي پل پيچ استاديوم در منطقه 4 شهرداري261

نصب تجهيزات ترافيكي واقع در خيابان ملك الشعرا نصب استوانه ايمني پيچ استاديوم 262
در منطقه 4 شهرداري

709393100100100منطقه

909393100100منطقهاصالح شبكه برق مقابل شهرداري منطقه 4 در منطقه 4 شهرداري263

3009393100100منطقهخريد رنگ و اجراي خط كشي محوري در منطقه 4 شهرداري264

6809393100100منطقهخريد رنگ دو جزئي سفيد در منطقه 4 شهرداري265

60093/08/1993/12/29100100سازمان زيباسازي109/15/4/19انجام طراحي واجراي نقاشي ديواري ديوارهاي فرسوده ونازيبا در منطقه 4 شهرداري266

1,50092/7/3093/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي115/13/4/35/3خريد ونصب گارد ريل در منطقه 4 شهرداري267

15,0009393/12/29100100سازمان زيباسازي23/9/16نورافشاني مراسمات ملي و مذهبي در م 2684

6309393/12/29100100منطقه14/73088نورافشاني مراسمات ملي و مذهبي در م 2694

1,20094/3/3194/12/29100100منطقه14/82144خريد مصالح واجراي عمليات عمراني سامانه 137 در منطقه 4 شهرداري270

21,786 جمع 

صفحه 32 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

4,88093/3/2093/5/20100100سازمان زيباسازيخريد، نصب و راه اندازي تلويزيون شهري در م 4 شهرداري271

6709393100100منطقهخريد رنگ ترافيكي سفيد در منطقه 4 شهرداري272

70093/8/1893100100منطقه14/63994خريد مصالح و اجراي عمليات عمراني سامانه 137 در منطقه 4 شهرداري273

2,97692/12/2794/12/29100100سازمان زيباسازي109/15/4/19اجراي فونداسيون وپايه تنديس المان شهيد علم الهدي در منطقه 4 شهرداري274

6009393100100منطقهخريد رنگ ترافيكي دو جزئي بابت خط كشي عابر پياده در منطقه 4 شهرداري275

خريد لوله پلي اتيلن 63 ميلي متري در سطح منطقه 4 شهرداري ( آيلند شهرك دانشگاه 276
وپارك خليج فارس) 

1549393/12/29100100منطقه

6009393/12/29100100منطقهخريد لوله پلي اتيلن جهت آب خام در منطقه 4 شهرداري277

7009393/12/29100100منطقهتوسعه فضاي سبز (  گلكاري )  در منطقه 4 شهرداري278

7009393/12/29100100منطقهخريد و تامين كود در منطقه 4 شهرداري279

7009393/12/29100100منطقههرس درختان در منطقه 4 شهرداري280

12,680 جمع 

صفحه 33 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

خريد 2000 متر لوله پلي اتيلن 63 ميلي متر و اتصاالت جهت تعمير و بازسازي شبكه 281
آبياري در منطقه 4 شهرداري

5009393/12/29100100منطقه

80092/12/1893/12/29100100سازمان عمران شهري17/14/4/11ساخت ايستگاه اتوبوس معمولي در منطقه 4 شهرداري282

14,48193/1/2394/12/29100100سازمان عمران شهري101/13/17/14/6/13احداث پارك نواري در م 2834

10,0009393100100منطقهاحداث ستونهاي سبز و طرحهاي حجمي در سطح شهر284

70093/1/2593/7/22100100100منطقه16/14/44580رنگ آميزي جداول  در منطقه چهارشهرداري285

1,50092/3/2591100100100سازمان ميادين100/6745احداث بازارچه محلي مهستان در منطقه 4شهرداري286

659393100100100منطقهاجراي خط كشي محوري توسط منطقه 4 شهرداري287

26594/3/694100100100منطقه14/15/80421احداث سكوي ايستگاه اتوبوس در منطقه 4 شهرداري288

2,60694/01/2593/12/29100100100منطقه14/16/76745خريد تابلو هاي انتظامي و ترافيكي در منطقه 4 شهرداري289

14,0009393100100100سازمان عمران شهري17/14/4/11احداث پارك نواري در منطقه 4 شهرداري290

44,917 جمع 

صفحه 34 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

2,6629393100100100منطقه19/3710احداث پارك پرديس تقاطع گلفام در منطقه 2914

709393100100100منطقهرنگ آميزي پل عابر پياده مسير پل پنجم در منطقه 4 شهرداري292

اصالح هندسي خيابان بوستان ، 6 رشد ، فروردين -دي و ميدان بقايي در منطقه 4 293
شهرداري

55094/3/694/12/29100100100منطقه14/15/80422

3,0009393100100100منطقهاحداث پل عابر پياده ورودي فرهنگ شهر در منطقه 4 شهرداري294

2,3509393100100100منطقهمسقف سازي وتامين روشنايي پلهاي عابر پياده در منطقه  2954

2,1009393100100100منطقهنرده گذاري پلهاي عابر پياده در سطح منطقه 2964

1,0009393100100منطقهخريد وسايل روشنايي پاركهاي منطقه 2974

خريد لوله پلي اتيلن 63 ميلي متري در سطح منطقه 4 شهرداري ( ميدان پويش-اقارب 298
پرست) 

549393100100منطقه

1,0009393100100100منطقهخريد و نصب گارديل در منطقه 4 شهرداري299

709393100100100منطقهتهيه دتايل هاي اجرائي و تهيه مناقصه پروژه ترافيكي منطقه 4 شهرداري300

12,306 جمع   

صفحه 35 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

559393100100100منطقهخريد كولر جهت ايستگاههاي منطقه 3014

709393/12/29100100100منطقهرنگ آميزي پل عابر پياده روبروي منطقه 4 شهرداري302

709393/12/29100100100منطقهرنگ آميزي پل عابر پياده بعد از ميدان كودك در منطقه 4 شهرداري303

7009393100100منطقهروشنايي ميدان دانشگاه چمران در منطقه 4 شهرداري304

7009393100100100منطقهرنگ آميزي جداول در منطقه 4 شهرداري305

709393100100100منطقهنصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 4 شهرداري306

709393100100100منطقهخريد پايه تابلوهاي ترافيكي توسط منطقه 4 شهرداري307

5009393100100100منطقهخريد تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 4 شهرداري308

6509393100100100منطقهنصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 4 شهرداري309

68293/12/1094/2/10100100منطقه14/10/73365اصالح هندسي خيابان اقارب پرست جنب ساختمان آي تي در منطقه 4 شهرداري310

3,567 جمع 

صفحه 36 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

7009393100منطقهلكه گيري مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 4 شهرداري (  تهيه مصالح به عهده كارفرما ) 311

24,63494/8/1994/12/29100100سازمان عمران شهري101/17/13/4/36/1آسفالت معابر زيرسازي شده و روكش آسفالت در منطقه 4 شهرداري312

7009494100100منطقههرس درختان معابر و خيابانهاي فرعي سطح نواحي 1 و 4 در منطقه 4 شهرداري313

59994/6/2494/12/29100100منطقه14/15/88232بهسازي ايستگاه اتوبوس در منطقه 4 شهرداري314

1,30894/6/794/12/29100100سازمان خدمات موتوري109/15/4/23/2بهسازي روشنايي پاركهاي سطح منطقه 4 شهرداري315

5009494100100منطقهخريد رنگ سرد ترافيكي در منطقه 4 شهرداري316

1,50094/12/594/12/29100100سازمان پارك ها و فضاي سبز112/14/4/18 خريد نهال در منطقه 4 شهرداري317

269494100100منطقهبرقراري انشعاب برق پارك فجر در منطقه 4 شهرداري318

1,10294/6/2394/12/29100100منطقه14/15/88082نرده گذاري پلهاي عابر پياده در منطقه 4 شهرداري319

47994/12/1595100100منطقه14/15/99573اجراي سرعتگاه آسفالتي در منطقه 4 شهرداري320

31,548 جمع 

صفحه 37 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

50094/11/1495100100منطقه14/15/97238خريد تجهيزات ترافيكي در منطقه 4 شهرداري321

خريد گلهاي فصلي پاييزه و زمستانه و گلهاي گلداني جهت ايام نوروز 95 در سطح منطقه 322
4 شهرداري

2,588100100منطقه

49094/6/794/12/2910010044سازمان زيباسازي109/15/4/23/2رنگ آميزي ديوارهاي فرسوده در منطقه 4 شهرداري323

2,40094/6/2594/12/2910010080سازمان ميادين104/14/4/39احداث 32 باب غرفه در شهرك الهيه324

19394/11/1294/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1 مطالعات و طراحي بهسازي پارك رفيش325

67094/11/1294/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1 مطالعات و طراحي فضاي سبز انوبان گلستان بين پمپ بنزين سياحي تا بيمارستان بقايي326

مطالعه و طراحي پارك محله اي خليج فارس واقع در كوي فرهنگيان در منطقه 4 327
شهرداري

2799494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1

7589494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعه و طراحي آب خام آيلند كارگر شرقي در منطقه 4 شهرداري328

469494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعه و طراحي آب خام بلوار تختي و ساحلي در منطقه 4 شهرداري329

1679494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعه و طراحي ايستگاه پمپاژ آب خام شقايق در منطقه 4 شهرداري330

8,091 جمع 

صفحه 38 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1479494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعه و طراحي آب خام در منطقه 4 شهرداري331

39494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعه و طراحي آب خام بلوار خليج فارس ،فروردين و ميدان كارگر در منطقه 4 شهرداري332

2689494/12/2910010050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعه و طراحي ايستگاه پمپاژآب خام سيلو در منطقه 4 شهرداري333

1,43594/2/594/12/29100100سازمان عمران شهري101/17/9/5/2زيرسازي و آسفالت خيابان حدفاصل رفيش - پل علوي334

4,76889/3/190/3/1100100100منطقه19/5799احداث فرهنگسراي گلستان واقع در منطقه 3354

54594/6/794/12/2910010040سازمان زيباسازي109/15/4/23/2بدنه سازي و بهسازي بافت فرسوده (  نقاشي ديواري )  در منطقه 4 شهرداري336

احداث مسير پل ششم در غرب رودخانه كارون حد فاصل بلوار آريا و اتوبان گلستان در 337
سطح منطقه 4 شهرداري

36,05090/9/592/12/2910010067سازمان عمران شهري101/17/9/5/2

فاز اول بهسازي آيلند كارگر شرقي از ميدان كارگر تا خيابان سعدي در منطقه 4 338
شهرداري

4,25292/6/993/12/2910010060سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/26

2,12093/12/1994/4/19100100منطقه14/14/74427احداث زمين ورزشي بوستان در منطقه 4 شهرداري339
به خيابان گلدسته پرديس 

انتقال يافته

5,11894/11/1794/12/2910010025سازمان زيباسازي109/15/4/23/2خريد و اجراي نورپردازي درختان بلوار گلستان در منطقه 4 شهرداري340

54,706

775,096 جمع  كل 

جمع 

صفحه 39 از46



شهرداري اهواز

معاونت برنامه ريزي و توسعه

نطقه  دا  4شهرداري منطقه 4ش
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا 

صفحه 40 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

2,5009393/12/291003033سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/26عمليات توسعه شبكه آب خام در منطقه 4 شهرداري1

5,00093/11/1393/12/2910020سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/26واگذاري عمليات تهيه وكاشت چمن در منطقه  24

خريد و نصب گارديل در جاده ساحلي حد فاصل پارك شقايق به سمت پل پنجم توسط 3
منطقه 4 شهرداري

95094/12/1595منطقه14/15/99547

3811394/11/1395منطقه14/15/97147خريد و نصب تابلوي اطالعاتي حوزه استحفاظي در منطقه 4 شهرداري4

پروژه هاي مربوط به پرديس

2,12093/6/1894/12/2910080منطقه14/16/59343احداث زمين ورزشي در منطقه سبزيكاري پرديس در منطقه 4 شهرداري5

28,60693/8/2693/12/291005030سازمان بهسازي و نوسازي115/17/4/35/1احداث سراي محل در ورودي پرديس منطقه 64

تهيه و نصب چمن مصنوعي زمينهاي ورزشي كوي پرديس و كوي نهضت آباد در منطقه 4 7
شهرداري

1,80094/3/3194/12/291005050منطقه14/15/82031

42594/12/595707070سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/18/1خريد كود ورمي كمپوست در سطح منطقه 4 شهرداري8

4,59194/12/195سازمان عمران شهري101/17/13/4/26/1خريد آسفالت براي عمليات ضروري لكه گيري در منطقه 4 شهرداري9

39094/11/1294/12/291001050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1 مطالعات و طراحي پارك محله اي در مجاورت بازارچه پرديس10

46,763 جمع 

صفحه 41 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

خريد گل وگياه،سم ولوازم باغباني ،هرس درختان وماشين آالت آبياري فضاي سبز در 11
منطقه 4 شهرداري

200939310050منطقه

1,50092/12/25931005260سازمان عمران شهري 14/6/13ايمن سازي و اصالح هندسي معابر، ميادين و تقاطع هاي بلوار كارگر غربي12

خريد و تعمير ونگهداري ايستگاههاي پمپاژ شبكه دفع آبهاي سطحي وفاضالب در منطقه 13
4 شهرداري

500939310040منطقه

1,400939310050منطقهخريد مصالح عمراني سامانه 137 در شش ماهه دوم در منطقه 4 شهرداري14

70939310040منطقهاليروبي خيابان اقارب پرست و پشت آبشار مصنوعي در منطقه 4 شهرداري15

3,74393/9/2694/12/2910050سازمان نوسازي و بهسازي115/15/4/35/6انجام عمليات زير زميني نمودن برق ميدان نهضت آباد در شهرداري منطقه 164

16,48593/3/2093/12/291007570سازمان نوسازي و بهسازي115/15/9/31/5اجراي عمليات بدنه سازي ميدان نهضت آباد در منطقه 4 شهرداري17

خريد ،نصب وايمن سازي مبلمان وتجهيزات شهري ،بازي ،پاركي وتندرستي در منطقه 4 18
شهرداري

4,50093/08/1993/12/2910050سازمان زيباسازي15/4/19

پروژه هاي مربوط به جاده ساحلي غربي در محدوده شهرداري منطقه 4

چمن كاري در سطح منطقه 4 شهرداري( ميدان كاج ،خيابان صدف1،رفيوژشرقي مسير 19
بقايي،جاده ساحلي حد فاصل پل پنجم تا پل هشتم ) 

772939310060منطقه

1,1409494منطقه109/15/4/23/2خريد گله ده تايي گوزن به منظور نصب در ساحل غربي در منطقه 4 شهرداري20

30,310 جمع 

صفحه 42 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

7,68393/12/293/12/291005020سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/18عمليات احداث ايستگاه پمپاژ پل پنجم جنب سيلو در منطقه 4 شهرداري21

زيرساري تاحداليه اساس خيابانها واحداث جوي روباز در روستاي خبينه در منطقه 4 22
شهرداري

9,92293/10/06941008030معاونت فني و عمراني1900/9180

23
خريد ، نصب و ايمن سازي مبلمان و تجهيزات شهري ، پاركي ، بازي و تندرستي در پارك 

ماليات حدفاصل پل ششم (  پل فوالد )  تا پارك قوري در منطقه 4 شهرداري
30,00094/6/794/12/2910060سازمان زيباسازي109/15/4/23/2

1,00094/5/394/12/2910050سازمان پارك ها و فضاي سبز112/14/4/18اجراي ايستگاه شبكه آب خام پل پنجم جنب سيلو در منطقه 4 شهرداري24

اجراي فاز اول بهسازي آيلند كارگر شرقي از ميدان كارگر تا خيابان سعدي در منطقه 4 25
شهرداري

2,1331394/05/0394/12/2910070سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/4/18

2,37293/12/1294/6/1210020منطقه14/14/73593پياده روسازي باكفپوش بتني خيابانهاي منطقه 4 شهرداري26

پروژه هاي مربوط به كوي بهارستان

خاكبرداري وخاكريزي خاك نباتي در بهارستان كوي فرهنگيان خيابانهاي خليج فارس در 27
منطقه 4 شهرداري

1,29994/11/49510010منطقه14/15/96401

1,88994/6/2894/12/2910080منطقه14/15/88441پياده رو سازي قسمتي از بلوار كارگر شرقي واقع در بهارستان در منطقه 4 شهرداري28

1,30794/10/299510030منطقه14/15/96071ترميم نوارهاي حفاري معابر پرديس و بهارستان در منطقه 4 شهرداري29

33894/11/1294/12/291008050سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/4/1مطالعات و طراحي پارك كوي بهارستان در بلوار هنر30

57,943 جمع 

صفحه 43 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

2,12594/1/1094/4/115040منطقه14/14/75762اصالح فاضالب جنب آبشار مصنوعي بلوار گلستان در منطقه 4 شهرداري31

1,78094/01/1094/12/2910050منطقه14/14/75759اجراي همسان سازي درب منهولها در سطح منطقه 4 شهرداري32

5,000939410050سازمان پارك ها و فضاي سبز112/14/4/18چمن كاري در سطح منطقه 334

1,24094/10/199510060منطقه14/15/95162جدول گذاري خيابان مخصوص در گلستان در منطقه 4 شهرداري34

28492/12/494/12/29منطقه16/14/42067لوله گذاري با لوله پلي اتيلن جهت دفع آبهاي سطحي گلستان در منطقه 4 شهرداري35

پروژه هاي مربوط به خيابان فروردين

3,18394/9/494/12/2910080منطقه14/15/92702پياده روسازي خيابان فروردين در منطقه 4 شهرداري36

8009393/12/29منطقهتامين روشنايي فضاهاي عمومي (  خيابان فروردين )   در منطقه 4 شهرداري37

پروژه هاي مربوط به خيابان انوشه

3,00093933070منطقهپياده رو سازي خيابان انوشه در منطقه 4 شهرداري38

اجراي فازدو عمليات  بدنه  سازي وبهسازي خيابان  انوشه  (  اجراي سقف ها ورواق ها) در 39
منطقه 4

4,36094/9/2394/12/2910020سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10

8,7201394/06/2394/12/2910050سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10اجراي عمليات بهسازي خيابان انوشه در منطقه 4 شهرداري40

30,492 جمع 

صفحه 44 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

تهيه مصالح مورد نياز كرايه ماشين آالت و اجراي عمليات عمراني سامانه 137 در منطقه 41
4 شهرداري

4,00093936060منطقه

800949410050منطقههرس درختان در منطقه 4 شهرداري42

6,77094/10/299510050منطقهترميم سطوح آسفالتي و لكه گيري معابر در منطقه 4 شهرداري43

4,68092/9/294/12/291008025سازمان عمران شهري101/17/13/4/36/1اصالح هندسي بلوار كارگر غربي در منطقه 4 شهرداري44

250949410070منطقهاجراي فونداسيون تابلوهاي راهنماي مسير در منطقه 4 شهرداري45

جدولگذاري و تعويض جداول فرسوده شهرك دانشگاه ، بهارستان و گلستان در منطقه 4 46
شهرداري

1,11394/7/1894/12/2910090منطقه14/15/89839

110949410040منطقهاحداث سكوي ايستگاه اتوبوس معمولي در منطقه 4 شهرداري47

54594/9/794/12/2910080منطقه14/15/92748اجراي خط كشي عابر پياده در منطقه 4 شهرداري48

65494/6/2494/12/2910090منطقه14/15/88231نصب تجهيزات ترافيكي بلوار گلستان در منطقه 4 شهرداري49

2,18094/12/8957050معاونت فني و عمراني1900/11183زيرسازي تا حد اليه اساس خيابانهاي كوي گلستان در منطقه 4 شهرداري50

21,102 جمع 

صفحه 45 از46



رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد تاريخ خاتمه

توضيحاتمبلغ قرارداد
پيشرفت پروژه           94/12/29

تاريخ شروع
مجري رديف

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 4

زمان قرارداد
شماره قراردادشرح

مبلغ به ميليون ريال شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,07794/12/2295منطقه14/12/100347اليروبي و صفحه كشي خطوط فاضالب در منطقه 4 شهرداري51

52
احداث فونداسيون پايه هاي روشنايي مسيرهاي حد فاصل شهرك دانشگاه تا ديوار نورد 
(  مسير گلبهار )  ، بلوار صنوبر حد فاصل معين زاده تا نبش بلوار آريا و خيابان مالصدرا ما 

1,87594/12/199510050منطقه14/15/100078

1,06194/10/129510050منطقه14/15/94738تكميل زمين ورزشي شهرك برق در منطقه 4 شهرداري53

30094/12/109510050منطقه14/15/99158بهسازي سرويسهاي بهداشتي بازارچه خود اشتغالي پارك حجاب در منطقه 4 شهرداري54

1,924949410095سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/10 تهيه و اجراي چمن مصنوعي زمينهاي ورزشي سطح شهر55

نگهداري و تعمير پل مكانيزه روبروي خوابگاه دانشجويي حضرت معصومه در منطقه 4 56
شهرداري

54494/8/594/12/29منطقه14/15/90863

76394/2/3094/12/29منطقه14/15/79788رنگ آميزي جداول در منطقه 4 شهرداري57

3,50094/10/995منطقه14/94650تهيه مصالح و كرايه ماشين آالت سامانه 137 در منطقه 4 شهرداري58

54594/10/1995منطقه14/15/95164خريد رنگ و اجراي رنگ آميزي جداول توسط منطقه 4 شهرداري59

11,589

198,200

جمع 

جمع  كل 

صفحه 46 از46


	تیتر اول-titr
	Binder1-m4-26-3-95
	تیتر اول-titr
	حدیث-titr
	مقدمه-titr
	خلاصه گزارش-titr
	خلاصه
	تکمیل شده-titr
	منطقه 4 -تکمیل شده
	درحال اجرا-titr
	منطقه 4 - درحال اجرا




