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صفحه 1 از41



:  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 از41



مبلغ  به ميليون ريال

ژف اش  ا ژلغ ق ا  ات ض ت

خالصه گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه 7

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

توضيحاتتعداد پروژهمبلغ قراردادشرح پروژهرديف

404,820303پروژه هاي تكميل شده1

186,02843پروژه هاي در حال اجرا2

590,848346 جمع كل

صفحه 4 از41



شهرداري اهواز

معاونت برنامه ريزي و توسعه

نطقه  دا  7شهرداري منطقه 7ش
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده 

صفحه 5 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

25589/12/2690/3/25100100منطقهتامين خاك نباتي و چمن كاري سايت تير اندازي با كمان در منطقه 17

100100—5,00088/6/21منطقه19/11420بهسازي محوطه فرهنگسرا2

33089/6/1489/8/13100100منطقه19/10576تخريب و نوسازي ديوار تصفيه خانه جنب مهزيار3

1,07889/7/889/8/3100100منطقه19/579تامين خاك نباتي و فضاي سبز4

3,41987/10/388/4/31100100معاونت فني و عمراني19/23314احداث ديوار حائل خيابان 19 منبع آب5

70090/11/391/1/3100100منطقه7/14/17876احداث زمين ورزشي پارك عالمه واقع در حوزه خدماتي منطقه 7 شهرداري6

احداث زمين ورزشي پشت بازارچه سپيدار-جنب مسجد بالل واقع در حوزه 7
خدماتي منطقه 7 شهرداري

70090/11/391/1/3100100منطقه7/14/17875

بازسازي و تعميرات پارك سراي محله واقع در حوزه خدماتي منطقه 7 8
شهرداري

67090/12/2391/3/23100100منطقه7/14/21507

2009191100100منطقه7/14/3204پارتيشن بندي محوطه داخلي ساختمان سراي محله64

احداث دو باب سرويس بهداشتي در بلوار مدرس، و1قع در حوزه خدماتي 9
منطقه 7 شهرداري

68690/11/2991/3/1100100منطقه7/14/19594

50090/12/791/3/7100100منطقه7/14/20180احداث محوطه پاركينگ معاونت فرهنگي شهرداري اهواز10

13,538

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه

جمع 

توضيحاتشماره قرارداد
زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

صفحه 6 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

تهيه و حمل سرباره به محوطه اتوبوسراني و قطعات فضاي سبز در تقاطع 11
بلوارهاي ايمان و انصار، واقع در حوزه خدماتي منطقه 7 شهرداري

5009090100100منطقه

پروژه هاي مربوط به پارك الله

4,31889/3/1089/8/6100100منطقه19/4295بهسازي پارك الله منطقه 127

112/14/7/11عمليات بهسازي پارك الله در منطقه 7 شهرداري13
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
3,49491/10/294/12/2910010029

78088/11/2089/1/5100100سازمان زيباسازي24/2986اجراي فنداسيون تجهيزات بازي پارك الله14

6069292100100منطقه7/14/8840اصالح و بازسازي وضوخانه و روشويي هاي پارك الله در منطقه 7 شهرداري15

خريد كانكس حمام شش چشمه جهت نصب در پارك الله، واقع در حوزه 16
خدماتي منطقه 7 شهرداري

2999292100100منطقه

21092/08/0492/10/04100100منطقه7/14/12098احداث پلكان سايت قايقراني پارك الله در منطقه 7 شهرداري17

48392/9/2692100100منطقه7/14/14809اصالح و تعمير شبكه آب خام پارك الله در منطقه 7 شهرداري18

5729393100100منطقهعمليات اجرايي در پارك الله در منطقه 7 شهرداري19

خريد و نصب مجموعه ورزشي پاركهاي كوي رمضان ،224 واحدي،فني و حرفه 20
اي و 68 متري در منطقه 7 شهرداري

7009292100100منطقه

1,98194/5/2794/12/2910010080سازمان زيباسازي109/15/7/24/1خريد و نصب تجهيزات و مبلمان شهري پارك الله در منطقه 7 شهرداري21

13,943 جمع 

صفحه 7 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به كوي سپيدار

همسان سازي درب منهول ها در كوي آسياياد، حصير آباد، 20 متري شهرداري، 22
سپيدار و بلوار پاسداران، واقع در حوزه خدماتي منطقه7شهرداري

3649090100100منطقه

زيرسازي و آسفالت قطعات مياني بلوار انصار كوي سپيدار،واقع در حوزه 23
خدماتي منطقه7 شهرداري

70090/12/1491/2/14100100منطقه7/14/20699

زيرسازي،آسفالت قطعات كناري بلوار انصار،فاز2 سپيدار،ز در حوزه خدماتي 24
منطقه7 شهرداري

68091/8/891/10/8100100منطقه7/14/12074

2,00091/7/2291100100سازمان ميادين1700/9525احداث بازارچه محله اي در منطقه 7 شهرداري ( بازارياس سپيدار) 25

112/14/7/11احداث پارك محله اي 224 واحدي سپيدار در منطقه 7 شهرداري26
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
4,47691/9/1994/12/29100100100

27
پياده رو سازي  در فضاي سبز جنب انتقال نيرو و ورودي سپيدار جنب ديوار 

سپاه، واقع در حوزه خدماتي منطقه 7 شهرداري
68590/11/2991/1/2910010034منطقه7/14/19586

68392/12/1892100100منطقه7/14/18716خاكبرداري وخاكريزي خاك نباتي پارك سپيدار در منطقه 7 شهرداري28

خريد 9 دستگاه برج روشنايي پارك 224 واحدي سپيدار و باند غربي ورودي 29
كوي رمضان در منطقه 7 شهرداري

4499292100100منطقه

30
خريد،نصب و ايمن سازي مبلمان و تجهيزات شهري،وسايل بازي و پاركي 

پاركهاي كوي رمضان،224 واحدي فني و حرفه اي و زيتون كارمندي در منطقه 
2,5009292100100منطقه

13,170 جمع 

صفحه 8 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

خريد نيمكت و سطل زباله جه نصب در پاركهاي كوهساران ، ياس، 224 31
واحدي، رمضان و ياس در منطقه 7 شهرداري

6339292100100منطقه

خريد قير و آسفالت مصرفي جهت اكيپ هاي لكه گير، واقع در حوزه خدماتي 32
منطقه 7 شهرداري

7009090100100منطقه

خريد، حمل و نصب 50 عدد روشنايي 6 متري در فضاي سبز بلوار مدرس باند 33
جنوبي، واقع در منطقه 7 شهرداري

4809090100100منطقه

4009090100100منطقه7/14/3601نصب تابلو و تجهيزات ترافيكي در منطقه 7 شهرداري34

20090/12/1590100100منطقه7/14/20954اجراي فنداسيون تابلوهاي راهنماي مسير ( منطقه7) 35

7009090100100منطقهاحداث 17 ايستگاه معمولي ( غير مكانيزه)  اتوبوس در منطقه 7 شهرداري36

7009090100100منطقهخريد تابلو و تجهيزات ترافيكي منطقه 7 شهرداري37

100100—38090/1/1منطقه7/14/8332خريد12 عدد پايه روشنايي38

نور پردازي بلوار مدرس، حد فاصل ميدان چهارشير تا ميدان نخل در منطقه7 39
شهرداري

1,0009191100100منطقه

40091/2/2891/2/28100100منطقه     3601 /7/14مونتاژ و نصب تابلو و تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 7 شهرداري40

5,657 جمع 

صفحه 9 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

6979191100100منطقهاجراي خط كشي عابر پياده توسط منطقه 7 شهرداري41

خريد وسايل ورزشي جهت نصب در پارك ساحلي 16 هكتاري واقع در منطقه 7 42
شهرداري

43091/2/1791/2/17100100منطقه     1464 /14/7

69991/2/2491/2/24100100منطقه7/14/6224احداث 33 ايستگاه معمولي اتوبوس در منطقه 7 شهرداري43

خريد چشم گربه اي آلومينيومي و سوالر، چراغ چشمك زن سوالر و تابلوهاي 44
الكترواستاتيك

5119191100100منطقه

خاكريزي نباتي، چمن كاري و نهال كاري در سطح منطقه 7 شهرداري45
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
2,1949191100100

پروژه هاي مربوط به بلوار پاسداران در محدوده منطقه 7

1,0009191100100منطقهنور پردازي بلوار  پاسداران در منطقه7 شهرداري46

تامين تاسيسات روشنايي پايه هاي 6 متري بلوار پاسداران و سپيدار در منطقه 47
7 شهرداري

5009191100100منطقه

48
رنگ آميزي جداول بلوارهاي پاسداران، جاده ساحلي حد فاصل پارك الله تا 

پل فلزي قطار و نواب صفوي در حوزه خدماتي منطقه 7 شهرداري( اجراي 
70091/11/1191/11/12100100منطقه7/14/16975

70091/5/2391/7/23100100منطقه7/14/8223رنگ آميزي جداول بلوار پاسداران در منطقه 7 شهرداري49

70092/10/1792100100منطقه7/14/15598اجراي رنگ آميزي جداول بلوار پاسداران در منطقه 7 شهرداري50

12,0009191100100سازمان عمران شهريآسفالت بلوار پاسداران از چهارشير تا دروازه در منطقه3 شهرداري51

19,434 جمع 

صفحه 10 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

خريد نهال، بذر و كود توسط منطقه 527
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
4,3949191100100

تهيه مصالح مورد نياز، كرايه ماشين آالت و اجراي عمليات عمراني خدمات 53
سامانه 137 منطقه 7

1,5009191100100منطقه

7009191100100منطقهاجراي خط كشي محوري توسط منطقه 7 شهرداري54

69891/2/2191/2/21100100منطقه7/14/6984اجراي خط كشي عابر پياده توسط منطقه 7 شهرداري55

1509191100100منطقهاجراي جايگاه گاري فان در منطقه 567

پروژه هاي مربوط به زيرگذر خليج فارس

72/17/9/3/1تكميل تقاطع غير همسطح خليج فارس درمنطقه 7 شهرداري57
سازمان عمران ساحل 

كارون
69,840100100

تهيه و نصب تجهيزات ترافيكي در بلوار پاسداران حد فاصل ميدان شهيد بندر 58
تا ميدان خليج فارس توسط منطقه 7  شهرداري

6329191100100منطقه

1969292100100منطقهجدولگذاري و عمليات اجرايي ميدان خليج فارس درمنطقه هفت شهرداري59

اجراي اصالح هندسي در ميدان شهيد بندر، ميدان خليج فارس و باند كندرو 60
بلوار پاسداران توسط منطقه 7 شهرداري

70092/3/892/5/8100100منطقه7/14/394

3009394100100منطقهرنگ آميزي زير گذر خليج فارس در منطقه 7 شهرداري61

79,110 61

صفحه 11 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

2629191100100منطقه7/14/8122خريد لوازم ورزشي62

7009191100100منطقه7/14/8274رنگ آميزي جدول معمولي و عروسكي63

5209191100100منطقه7/14/7620رنگ اميزي جداول بلوار پا سداران و مدرس64

3003/8/199108/03/1391100100منطقهاجراي فنداسيون تابلوهاي راهنماي مسير توسط منطقه7 شهرداري65

پروژه هاي مربوط به كوي آل صافي

14/7/28/1مطالعات و طراحي پارك كوي آل صافي در منطقه 7 شهرداري66
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
1839393/12/29100100

خريد 15 عدد پايه روشنايي درخيابان حدفاصل كوي آل صافي تا حصير آباد در 67
منطقه هفت شهرداري

6159292100100منطقه

1,5009191100100سازمان خدمات موتوري1/100/6344تخريب، خاكبرداري و آواربرداري حصير آباد و آل صافي در منطقه 7 شهرداري68

1,50091/2/2192100100سازمان نوسازي و بهسازي1/100/6829تكميل و بازسازي سراي محله كوي آل صافي در منطقه 7 شهرداري69

6,16988/10/190/6/1910010075معاونت فني و عمراني1900/484احداث جاده ارتباطي كوي آل صافي70

11,949 جمع 

صفحه 12 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پياده رو سازي اطراف معاونت فرهنگي، ميدان زيتون كارگري و ميدان 71
چهارشير ، واقع در حوزه خدماتي منطقه 7 شهرداري

56691/3/2391/5/23100100منطقه7/14/4802

2509191100100منطقهعمليات اليروبي مسيرهاي فاضالب منطقه727

پياده رو سازي اطراف زمين ورزشي خيابان 12 آسياباد، واقع در حوزه خدماتي 73
منطقه 7 شهرداري

6949191100100منطقه7/14/450

طراحي، ساخت و نصب يك عدد بيلبورد 60 متري دو وجهي در  منطقه 7 74
شهرداري

28091/4/2191100100سازمان زيباسازي1500/9075

4299191100100منطقه7/27/15731خريد گل و گياه از نهالستان نيايش توسط منطقه 7 شهرداري75

1899191100100منطقه7/27/15732خريد گل و گياه از نهالستان گل محمدي توسط منطقه 7 شهرداري76

خريد و نصب وسايل ورزشي جهت تكميل فضاي ورزشي سراي محله در منطقه 77
7 شهرداري

65091/2/1791/2/17100100منطقه     2523 /14/7

ساخت و نصب نرده به منظور زيرگذر پل هاي عابر پياده توسط منطقه 7  78
شهرداري

69991/7/1891/9/18100100منطقه7/14/11027

17191/3/891/3/8100100منطقه     9301 /14/7اجراي فونداسيون تابلوهاي راهنماي مسير توسط منطقه 7 شهرداري79

70091/9/2791/11/27100100منطقه7/14/14527 نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه7 شهرداري80

4,627 جمع 

صفحه 13 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به بلوار نواب

تهيه و كاشت چمن همراه با تسطيح و رگالژ زمين و كودپاشي، آبياري و 81
نگهداري در مسير بلوار نواب صفوي جنب ديوار شركت نفت

1900/973
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
40090/2/790/2/11100100

خريد، حمل و نصب 13 عدد پايه روشنايي 12 متري در فضاي سبز جنب بلوار 82
انتقال نيرو، بلوار نواب و پارك كوهساران، واقع در منطقه 7 شهرداري

4509090100100منطقه

2,5009292100100سازمان نوسازي و بهسازي1/100/6353احداث دوربرگردان پروانه اي در بلوار نواب واقع در منطقه 7 شهرداري83

خريد گلفوژه تيپ 2 جهت احداث فضاي عمودي بلوار نواب حد فاصل ميدان 84
لوله سازي تا كوي مجاهدين توسط منطقه 7 شهرداري

6629292100100منطقه

اجراي لوله گذاري فاضالب باند كندرو بلوار نواب در منطقه هفت شهرداري 85
( تهيه لوله به عهده كارفرما) 

43392/9/1992100100منطقه7/14/14435

پياده رو سازي بلوار نواب باند شمالي مجاور پارك كوهساران، واقع در حوزه 86
خدماتي منطقه 7 شهرداري

66590/11/1591/1/1510010070منطقه7/14/18620

69793/4/1593/7/1310010070منطقه7/14/3980پياده روسازي جنب فالورباكس بلوار نواب در سطح منطقه 7 شهرداري87

سنگ كاري فضاي سبز عمودي بلوار نواب (  فالورباكس )  و تاسيسات آبياري 88
واقع در منطقه 7 شهرداري

70094/1/1594100100منطقه7/14/142

35092/11/192100100منطقه7/14/16210اجراي رنگ آميزي جداول بلوار نواب در منطقه 7 شهرداري89

69993/9/2493/11/23100100100منطقه7/14/11508تكميل وبهسازي فضاي سبز بلوار نواب در منطقه 7 شهرداري90

3,66592/6/1894/12/291009595سازمان عمران شهري101/17/14/7/46/2احداث باند كندرو ديوار سنگي بلوار نواب در منطقه 7 شهرداري91

11,221 جمع 

صفحه 14 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

16490/7/3090/9/30100100منطقه7/14/12108همسان سازي درب منهول ها، واقع در حوزه خدماتي منطقه7شهرداري92

70090/10/1891/1/17100100منطقه7/14/17023خريد و نصب تجهيزات ترافيكي و تابلوهاي انتظامي توسط منطقه 7 شهرداري93

20090/7/3090/1/30100100منطقه7/14/12109اجراي خط كشي عابر پياده منطقه7 شهرداري94

7/14/20879چمن كاري فاز 1 پارك 16 هكتاري در منطقه 7 شهرداري95
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
65090/12/1691/3/16100100

7/14/20880چمن كاري فاز 2 پارك 16 هكتاري در منطقه 7 شهرداري96
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
65090/12/1691/3/16100100

54490/12/2891/3/28100100منطقه7/14/21736خاكبرداري و خاكريزي خاك نباتي  در سطح  منطقه 7 شهرداري97

1,71791/2/2191100100سازمان نوسازي و بهسازي1700/7799احداث زمين هاي ورزشي محله اي در منطقه 7 شهرداري98

70092/5/392/7/3100100منطقه7/14/3734اجراي عمليات رنگ آميزي جداول در سطح شهر داري منطقه 997

69892/6/1592100100منطقه7/14/6185بهسازي ساختمان جديد دفتر فني منطقه 7 شهرداري100

6,023 جمع 

صفحه 15 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

69992/8/1992100100منطقه7/14/12959اصالح هندسي آيلندها توسط منطقه 7 شهرداري101

2,34491/8/2993/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/7/38/1تكميل پياده روسازي بلوار فني و حرفه اي در منطقه 1027

پروژه هاي مربوط به ترمينال زاگرس

2,0009191100100منطقهبازسازي ترمينال زاگرس103

6509292100100منطقهاجراي پل مكانيزه ضلع غربي ترمينال زاگرس در منطقه 7 شهرداري104

پروژه هاي مربوط به كوي رمضان

7939191100100منطقهتهيه و نصب چمن مصنوعي كوي رمضان 2  در حوزه خدماتي منطقه7 شهرداري105

6509292100100منطقه7/14/7843پياده رو سازي پارك محله اي ورودي كوي رمضان در منطقه 7 شهرداري106

چمنكاري پارك محله اي خ 12 آسياآباد و بلوار 68 متري كوي رمضان در منطقه 107
7 شهرداري

5829292100100منطقه7/14/8858

6999292100100منطقه7/14/4457پياده روسازي ضلع شرقي خ 68 متري كوي رمضان در منطقه 7 شهرداري108

68990/10/1891/1/17100100منطقه7/14/19980اجراي پياده رو سازي باند مياني بلوار 68 متري كوي رمضان، منطقه 7 شهرداري109

68593/8/2794/10/26100100100منطقه14/7/11301پياده رو سازي محوطه فضاي سبز خيابان 68 متري در منطقه 7 شهرداري110

9,791 جمع 

صفحه 16 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به كوي رمضان

پياده رو سازي طرفين آيلند 68 متري كوي رمضان و تكميل كفپوش باند مياني 111
بلوار 68 متري، واقع در حوزه خدماتي منطقه 7 شهرداري

70091/3/2491/5/24100100منطقه7/14/4801

خريد 10 عدد پايه روشنايي 12 متري بلوار 68 متري كوي رمضان در منطقه 7 112
شهرداري

37491/2/2191/2/21100100منطقه     1577 /14/7

6999292100100منطقه7/14/3844جدولگذاري و كفپوش گذاري خ دكلهاي كوي رمضان در منطقه 7 شهرداري113

عمليات آبياري ، زهكشي و چمن كاري محوطه فضاي سبز خيابان 68 متري در 114
منطقه 7 شهرداري

65093/12/1694/12/29100100منطقه7/14/16302

خاكريزي با خاك نباتي باند شرقي بلوار 68 متري كوي رمضان در منطقه 7 115
شهرداري

70092/07/2092/09/20100100منطقه7/14/11241

خاكبرداري و خاكريزي با خاك نباتي فضاي سبز كوي رمضان و سپيدار  در 116
سطح منطقه 7 شهرداري

67590/8/890/10/8100100منطقه7/14/12796

2,07087/10/288/4/2100100منطقه7/14/16411خاكبرداري و خاكريزي خاك نباتي جدولگذاري و كفپوش گذاري كوي رمضان117

70092/12/1892100100منطقه7/14/18715خاكبرداري وخاكريزي خاك نباتي كوي رمضان در منطقه 7 شهرداري118

6949393100100تكميل خاكريزي نباتي كوي رمضان وسپيدار در منطقه 7 شهرداري119

تكميل زمين هاي ورزشي كوي آل صافي و كوي رمضان، واقع در حوزه خدماتي 120
منطقه 7 شهرداري

2,02290/12/2291/4/21100100منطقه1900/3528

9,284 جمع 

صفحه 17 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به كوي رمضان

50089/9/3089/11/15100100منطقه19/16342تهيه، حمل و نصب چمن مصنوعي زمين ورزشي رمضان121

7939292100100منطقهتهيه و اجراي چمن مصنوعي زمين ورزشي كوي رمضان 2 در منطقه 7 شهرداري122

لوله گذاري جهت دفع آبهاي سطحي خيابان 14 حصيرآباد و كوي كارمندي 123
رمضان، واقع در حوزه خدماتي منطقه 7 شهرداري

5199191100100منطقه

اجراي پياده رو سازي باند شرقي ورودي كوي رمضان حد فاصل ميدان لوله 124
سازي تا ميدان كوي رمضان، واقع در حوزه خدماتي منطقه 7 شهرداري

70091/3/2391/5/23100100منطقه7/14/4586

1/100/6342تكميل شبكه آب خام پارك كوهساران تا كوي رمضان در منطقه 7 شهرداري125
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
88692/2/3192100100

3,00092/3/2592100100سازمان ميادين1/100/6747احداث بازارچه  تعاوني مسكن كارگري كوي رمضان در منطقه 7 شهرداري126

شكاف كوه جهت احداث مسيراز پل واليت تا ميدان رمضان ( پادگان گلف )  در 127
منطقه هفت شهرداري

2,281929210010090سازمان خدمات موتوري

زيرسازي، جدولگذاري و نرده گذاري مسير ارتباطي خيابان 31 كوي رمضان به 128
منبع آب در منطقه 7 شهرداري

68193/2/1393/4/1510010024منطقه7/14/1684

جدول گذاري و كفپوش گذاري ضلع شرقي بلوار انصار و باند غربي ورودي كوي 129
رمضان در سطح شهرداري منطقه هفت

69392/11/0692100100منطقه7/14/16482

جدول گذاري و پياده روسازي جلوي مدرسه شقايق در كوي رمضان در منططقه 130
هفت شهرداري

70092/11/1392100100منطقه7/14/16834

10,753 جمع 

صفحه 18 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

پروژه هاي مربوط به كوي رمضان

عمليات تكميل احداث كانال جمع آوري ودفع آبهاي سطحي كوي رمضان در 131
منطقه 7 شهرداري

10,89692/9/294/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي115/14/7/38

14/7/28/1مطالعات و طراحي پارك كوي رمضان در منطقه 7 شهرداري132
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
2699393/12/29100100

پروژه هاي مربوط به  پارك ملت

2289292100100منطقه7/14/8839بهسازي سرويس هاي بهداشتي پارك ملت در منطقه 7 شهرداري133

 خاكريزي با خاك نباتي ميدان خليج فارس و پارك ملت در حوزه خدماتي 134
منطقه 7 شهرداري

70092/2/3092100100منطقه7/14/3390

6959393100100منطقه7/14/16797اصالح و بهسازي محوطه و آبنماي پارك ملت در منطقه 7 شهرداري135

6,33392/3/1394/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10اجراي اصالح هندسي و تعريض خ صباحي در منطقه 7 شهرداري136

نرده گذاري زير پل عابر پياده در محل جاده ساحلي عامري در منطقه 7 137
شهرداري

57892/07/2092/09/20100100منطقه7/14/11252

پروژه هاي مربوط به خيابان نهج البالغه

69492/3/792100100منطقه7/14/3849جدولگذاري و كفپوش گذاري مسير نهج البالغه در منطقه 7 شهرداري138

زيرسازي محل منازل تخريب شده واقع در ضلع جنوبي خيابان نهج البالغه حد 139
فاصل خيابان عامري و پل هفتم در منطقه 7 شهرداري

66893/3/393/5/1100100منطقه7/14/2711

زيرسازي محل منازل تخريب شده واقع در ضلع شمالي خيابان نهج البالغه حد 140
فاصل خيابان عامري و پل هفتم در منطقه هفت

70093/3/393/5/1100100منطقه7/14/2709

21,761 جمع 

صفحه 19 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

7009292100100منطقهخريد و نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 7 شهرداري141

57992/08/1892/10/18100100منطقه7/14/12427ساخت و نصب نرده هاي فلزي زير پلهاي عابر پياده در منطقه 7 شهرداري142

7009292100100منطقه7/14/6366اجراي رنگ آميزي جداول ميدان شهيد بندر تا پل سخيريه منطقه 7 شهرداري143

7009292100100منطقه7/14/3733اجراي رنگ آميزي جداول ميدان شهيد بندر تا سه راه تپه منطقه 7 شهرداري144

6009292100100منطقهاجراي خط كشي محوري و عابر پياده توسط منطقه 7 شهرداري145

3,3009292100100سازمان خدمات موتوري1/100/6344 خاكبرداري و خاكريزي در سطح منطقه 7 شهرداري146

45094/5/2794/12/2910010040سازمان زيباسازي109/15/7/24/1رنگ آميزي ديوارهاي فرسوده در منطقه 7 شهرداري147

3009292100100منطقهنصب سه فقره المان حجمي در بلوار  ساحلي در منطقه 7 شهرداري148

6919191100100منطقهتهيه و نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 7  شهرداري149

5859191100100منطقهتهيه و نصب تجهيزات ترافيكي توسط منطقه 7  شهرداري150

8,605 جمع 

صفحه 20 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

8749191100100منطقهاحداث 4 ايستگاه مكانيزه اتوبوس در منطقه 7 شهرداري151

1700/78010احداث پاركهاي محله اي در سطح منطقه 7 شهرداري152
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
1,50091/2/2191100100

70092/07/3092/09/30100100منطقه7/14/11788زير سازي معابر در سطح منطقه 7 شهرداري153

2499292100100منطقهساخت و نصب كمد اداري ساختمان دفتر فني در منطقه 7 شهرداري154

پياده رو سازي بلوار انصار حد فاصل مدرسه دكتر حسابي تا بلوار سپيد و بلوار 155
مهاجرين در منطقه 7 شهرداري

57892/9/1893100100منطقه7/14/14331

تكميل پارك كوي خالدي در سطح منطقه 7 شهرداري

1/100/6342تكميل پارك كوي خالدي در سطح منطقه 7 شهرداري156
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
62892/2/319210010061

112/14/7/11عمليات احداث فضاي سبز كوي خالدي در منطقه 7 شهرداري157
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
1,27091/9/1994/12/2910010099

68193/9/293/12/29100100100منطقه7/14/11513احداث پارك ورودي كوي رمضان وكوي خالدي در منطقه 7 شهرداري158

69493/2/793/4/7100100منطقه7/14/1448تخريب و آوار برداري كوي خالدي منبع آب در منطقه 7 شهرداري159

70093/9/293/12/2910097منطقه7/14/11509هزينه تخريب منازل كوي خالدي در منطقه 7 شهرداري160

7,874 جمع 

صفحه 21 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

7009191100100منطقه7/14/7179تعويض جداول فرسوده161

رنگ آميزي جداول بلوارهاي فني و حرفه اي،بسيج و خرمكوشك در حوزه 162
خدماتي منطقه 7 شهرداري

40091/11/1191/11/12100100منطقه7/14/16976

69891/9/3091/11/30100100منطقه7/14/14964ساماندهي خيابان 19 منبع آب، واقع در حوزه خدماتي منطقه 7 شهرداري163

70091/9/2791/11/27100100منطقه7/14/14529( خريد و نصب فاز چهارم تابلو و تجهيزات ترافيكي توسط منطقه7  ) 164

5,00091/5/2391100100سازمان زيباسازي1500/7814خريد تجهيزات پاركي و بازي پارك ساحلي 16 هكتاري165

2,5809191100100منطقه101/2507اصالح و ساماندهي حفاري فاضالب و زيرسازي خيابان خرمكوشك166

70091/11/292/1/2100100منطقه7/14/16491ساخت و نصب  ايستگاه هاي معمولي اتوبوس توسط منطقه7شهرداري167

68692/11/2793/1/27100100منطقه7/14/19594احداث دو باب سرويس بهداشتي در بلوار مدرس در شهرداري منطقه 1687

69592/5/792100100منطقه7/14/7560لوله گذاري و اجراي سيستم فاضالب و دفع آبهاي سطحي169

12,159 جمع 

صفحه 22 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

34192/07/2192/09/21100100منطقه7/14/11372اجراي آسفالت معابر كم عرض در منطقه 7 شهرداري170

70090/11/2991/2/29100100منطقه7/14/19595اجراي آسفالت معابر كم عرض ( بصورت دستي)  در سطح منطقه 1717

35092/11/692100100منطقه7/14/16477اجراي رنگ آميزي جداول بلوار ساحلي در منطقه 7 شهرداري172

40087/7/190100100منطقه19/13721روكش آسفالت در سطح منطقه173

68289/11/1990/6/19100100منطقه7/14/17577ترميم و تعويض جداول فرسوده واقع در سطح منطقه7شهرداري174

3009191100100سازمان نوسازي و بهسازيپياده روسازي و ترميم پياده روهاي فرسوده در منطقه 7 شهرداري175

4,00090/6/1990/10/16100100منطقه1900/1854بهسازي و روكش آسفالت خيابان ها و معابر منطقه 1767

10,00092/6/293/12/2910010030سازمان عمران شهري101/13/17/7/14بهسازي وروكش آسفالت معابر فرسوده در سطح منطقه 7 شهرداري177

2,5819191100100سازمان عمران شهري2507/101زيرسازي و آسفالت معابر خاكي در منطقه 7 شهرداري179

3,06291/2/2192100100سازمان عمران شهري1/100/6828 آسفالت معابر زيرسازي شده در منطقه 7 شهرداري180

22,416 جمع 

صفحه 23 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

 تكميل، زيرسازي، جدولگذاري و آسفالت معابر فرعي و اصلي منطقه 7 181
شهرداري

1,7009292100100سازمان عمران شهري1/100/6828

2,71092/1/693/12/2910010041سازمان عمران شهري101/13/17/7/14ترميم سطوح آسفالتي ونوارهاي حفاري در منطقه 7 شهرداري182

58092/8/892100100منطقه7/14/12427نرده گذاري زير پل عابر پياده در منطقه 7 شهرداري183

50092/9/2792100100منطقه7/14/14812نصب تجهيزات ترافيكي در منطقه 7 شهرداري184

6459292100100منطقهخريد تجهيزات ترافيكي در منطقه هفت شهرداري185

50092/9/2792100100منطقه7/14/14812نصب تجهيزات ترافيكي در منطقه هفت شهرداري186

50094/5/2794/12/2910010044سازمان زيباسازي109/15/7/24/1بدنه سازي و بهسازي بافت فرسوده (  نقاشي ديواري )  در منطقه 7 شهرداري187

70093/1/3093/3/28100100100منطقه7/14/895خريد رنگ سرد و اجراي خط كشي محوري توسط منطقه 7 شهرداري188

70092/9/1892100100منطقه7/14/14332جدول گذاري و پياده رو سازي پارك نيلوفر در شهرداري منطقه هفت189

69692/12/1892100100منطقه7/14/18717خاكبرداري وخاكريزي خاك نباتي در منطقه 7 شهرداري190

9,231 جمع 

صفحه 24 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

3249292100100منطقهخريدشش عدد پايه برج روشنايي در شهرداري منطقه هفت191

48993/3/393/5/1100100100منطقه7/14/2710رنگ آميزي نرده هاي پارك 18 هكتاري ساحلي در منطقه 7 شهرداري192

69092/11/2992100100منطقه7/14/17747اجراي 70 عدد فنداسيون پايه هاي روشنايي در منطقه 7 شهرداري193

اجراي فضاي سبز عمودي با زير ساخت هاي استاندارد ( فايبرگالس - فلزي )  194
جهت نصب در مسير هاي اصلي در منطقه هفت شهرداري

7009292100100منطقه

پارتيشن بندي كارشناسان معاونت اجتماعي و فرهنگي در منطقه هفت 195
شهرداري

1349292100100منطقه

7009292100100منطقهنصب كانتر در ساختمان اداري منطقه 7 توسط منطقه 7 شهرداري196

تهيه و اجراي پاركت و قرنيز در ساختمان اداري منطقه 7 توسط منطقه 7 197
شهرداري

3009292100100منطقه

پروژه هاي مربوط به پارك ياس

6929292100100منطقهخاكبرداري وخاكريزي خاك نباتي پارك ياس در منطقه 7 شهرداري198

خريد ونصب دو مجموعه بازي پلي اتيلن به منظور نصب در پاركهاي ياس و 199
شهيد نريمي در منطقه هفت شهرداري

6909292100100منطقه

70093/2/2793/4/27100100100منطقه7/14/2477تكميل پياده رو سازي و احداث آب نماي پارك ياس در منطقه 7 شهرداري200

5,420 جمع 

صفحه 25 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1/100/8855اجراي يك نسخه فرش گل هزار متري201
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
1,09292/12/1192100100

2,00092/7/1492100100100سازمان پسماند1/100/7770اليروبي مسيرها خطوط دفع آبهاي سطحي و فاضالب در منطقه 2027

69992/07/0292/09/02100100منطقه7/14/10316رنگ آميزي پايه هاي روشنايي و مبلمان پاركي در منطقه 7 شهرداري203

ساماندهي و پياده روسازي خيابانهاي عالمه و مجدم در منطقه 7 شهرداريپ(  204
حد فاصل فني حرفه اي تا سه راه باهنر) 

1,00091/2/2191100100سازمان نوسازي و بهسازي1700/7799

( اجراي عمليات اصالح هندسي، نصب ايستگاه، احداث پهلوگاه در شهرداري 205
منطقه 7 اهواز) 

70091/8/991/10/9100100منطقه7/14/12157

4,00092/2/3192100100سازمان عمران شهري1/100/6353احداث پل عابر پياده در سطح منطقه 7 شهرداري( كوي پليس) 206

68492/4/492100100سازمان عمران شهري1/100/6821احداث ايستگاه هاي معمولي اتوبوس توسط منطقه 7 شهرداري207

2,18092/4/493/12/29100100100سازمان عمران شهري101/17/14/7/46/2احداث ايستگاههاي مكانيزه اتوبوس در منطقه 7 شهرداري208

8009292100100منطقهاحداث دو عدد ايستگاه اتوبوس مكانيزه در منطقه 7 شهرداري209

رنگ آميزي ديوارهاي فرسوده حاشيه جاده ساحلي شرق كارون حد فاصل پل 210
هفتم و پارك درشهرداري منطقه هفت

4009293100100منطقه

13,555 جمع 

صفحه 26 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

خريد آسفالت جهت لكه گيري آسفالت مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 211
7شهرداري( تعويض جداول فرسوده و پراكنده در شهرداري م 7) 

69593/5/2293/7/2610010035منطقه7/14/7151

70093/1/3093/3/2810010077منطقه14/7/896خريد رنگ واجراي خط كشي محوري در منطقه 7 شهرداري212

1,89689/2/189/3/30100100منطقه19/1523زيرسازي و آسفالت معابر كم عرض حصير آباد و منبع آب( با احتساب %25) 213

70093/6/993/8/7100100100منطقه7/27/7628هرس درختان معابرفرعي ودرب منازل در منطقه 7شهرداري214

70093/9/293/12/2910097منطقه7/14/11510هزينه تخريب منازل منبع آب از خيابان 22 الي 26در منطقه 7 شهرداري215

70093/5/1193/9/8100100100منطقه7/14/6564اجراي فضاي سبز عمودي مقابل لوله سازي (  فالورباكس )  در منطقه 7 شهرداري216

احداث جوي جدول پايين فالورباكس ها و تكميل پياده رو در منطقه 7 217
شهرداري

7009393100100منطقه

23893/5/1593/7/13100100منطقه14/7/6771ترميم نوارهاي حفاري خيابان احتشام در منطقه 7 شهرداري218

36493/2/894/12/29100100منطقه7/14/1387احداث سرويس بهداشتي منبع آب در منطقه 7 شهرداري219

16493/05/1893/12/29100100سازمان زيباسازي109/15/23/9/16هزينه ساخت ونصب 3 عدد بيلبورد علي ابن مهزيار در منطقه 7 شهرداري220

6,857 جمع 

صفحه 27 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1 /14/7/28عمليات خريد ، نصب و راه اندازي راپل هوايي در منطقه 7 شهرداري231
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
7,00892/6/1793/12/2910010085

50093/10/2493/12/29100100منطقه7/14/13838اجراي تجهيزات ترافيكي در منطقه 7 شهرداري232

62593/8/1993/12/29100100منطقه7/14/10979خريد رنگ واجراي خط كشي عابر پياده در منطقه 7 شهرداري233

70093/2/793/4/7100100100منطقه7/14/1391هزينه تخريب منازل كوي حصير آباد از خيابان 16 الي 21 در منطقه 7 شهرداري234

18993/5/1893/7/18100100100منطقه7/14/6919اصالح هندسي چهارراه زيتون كارگري در منطقه 7 شهرداري235

1,5009393100100منطقهخريد و نصب تجهيزات ترافيكي در منطقه 7 شهرداري236

تعمير وراه اندازي 4 دستگاه پله برقي پل عابر پياده  واقع در بلوار پاسداران 237
درمنطقه 7 شهرداري

3809393100100منطقه

6909393100100منطقهاجراي خط كشي محوري در منطقه 7 شهرداري238

پروژه هاي مربوط به كوي سلطانمنش

مطالعات و طراحي پاركهاي محله اي سلطان منش و سپيدار در منطقه 7 239
شهرداري

14/7/28/1
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
4009393/12/29100100

14/7/28/1عمليات احداث پارك هاي محله اي سلطانمنش وسپيدار در منطقه 7 شهرداري240
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
2,0009393/12/29100100100

13,992 جمع 

صفحه 28 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1/7/28/1اجراي طرحهاي حجمي فضاي سبز در منطقه 7 شهرداري241
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
30093/12/2393/12/29100100

112/14/9/22طراحي و فرش گل در ساحل شرقي در منطقه 7 شهرداري242
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
2,22693/5/2693/12/29100100100

9009393100100منطقهخريد و تعويض خطوط آب خام  در منطقه 7 شهرداري243

14/7/28/1توسعه فضاي سبز (  كاشت گلهاي گلداني )  در منطقه 7 شهرداري244
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
1,80093/12/1793/12/29100100

7009494100100منطقهاليروبي فاضالب در سطح منطقه 7 شهرداري245

3,5009494100100منطقهماشين آالت جهت سامانه 137 در منطقه 7 شهرداري (  6 ماهه دوم ) 246

1,11094/1/1594/12/29100100منطقه7/14/143همسان سازي درب منهولها در منطقه 7 شهرداري247

60093/5/1894/12/29100100سازمان بهسازي و نوسازي101/13/17/7/4عمليات برچيدن و جدولگذاري در منطقه 7 شهرداري249

3309494100100منطقه7/14/11374 آسفالت دستي معابر كم عرض در منطقه 7 شهرداري250

11,466 جمع 

صفحه 29 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

2,6799494100100منطقهبهسازي ، زيرسازي و آسفالت معابر اصلي و فرعي در منطقه 7 شهرداري251

ايمن سازي و باز سازي زمينها و مجتمع هاي ورزشي واقع در پاركهاي الله ، 252
شهيد طاهري ، خيابان عالمه و آل صافي در منطقه 7 شهرداري

1,0009494100100منطقه

68994/1/2994100100منطقه7/14/899چمن كاري محوطه فضاي سبز پارك الله و پارك ملت در منطقه 7 شهرداري253

5289393100100منطقهسنگ كاري حاشيه رودخانه،جنب  پارك ملت در منطقه 7 شهرداري254

49593/8/1193/10/11100100100منطقه14/7/10725رنگ آميزي پل هاي عابر پياده در منطقه 7 شهرداري255

68793/10/1094/12/29100100منطقه7/14/13222ترميم و بازسازي زمين ورزشي خيابان عالمه در منطقه 7 شهرداري256

بازسازي و بهسازي سرويسهاي بهداشتي واقع در پاركهاي الله (  2 باب )  ، 257
كوهساران و بلوار مدرس در منطقه 7 شهرداري

7609494100100منطقه

زيرسازي و آسفالت دستي خيابانهاي 11 ، 12 و 13 حصير آباد در منطقه 7 258
شهرداري

52894/11/2095100100منطقه7/14/14830

62094/9/2594/12/29100100منطقه7/14/11440جدولگذاري معابر كوي سلطان منش در منطقه 7 شهرداري259

نقاشي ديواري و رنگ آميزي ديوارهاي فرسوده بلوار پاسداران ، سپيدار ، نبوت 260
و حصير آباد در منطقه 7 شهرداري

4509494100100منطقه

8,436 جمع 

صفحه 30 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,99594/7/2194/12/29100100منطقه7/14/8679دوربرگردان بلوار پاسداران در منطقه 7 شهرداري261

58594/7/1294/12/29100100منطقه7/14/8247ترميم سطوح آسفالتي كوي آل صافي در منطقه 7 شهرداري262

ترميم نوارهاي حفاري كوي منبع آب ، آل صافي ، سپيدار و 400 دستگاه در 263
منطقه 7 شهرداري

3,49894/5/1994/12/29100100منطقه7/14/5872

88094/7/1294/12/29100100منطقه7/14/8246زيرسازي و آسفالت دستي معابر در منطقه 7 شهرداري264

1,99694/3/294/12/29100100منطقه7/14/2514ترميم سطوح آسفالتي و نوارهاي حفاري در منطقه 7 شهرداري265

اصالح هندسي پل هفتم ، دور برگردان ميدان واليت و لوله سازي در منطقه 7 266
شهرداري

1,49994/5/794/12/29100100منطقه7/14/5422

49594/5/1894/12/29100100منطقه7/14/5783نرده گذاري زير پل عابر پياده بلوار پاسداران در منطقه 7 شهرداري267

تهيه ، حمل و اجراي زبر اساس ، سرباره و شفته آهك بخشي از خيابان مهرگان 268
در منطقه 7 شهرداري

1209494100100منطقه

7631394/02/0694100100منطقه7/14/2515 احداث پارك مهرگان در منطقه 7 شهرداري269

خريد گلهاي فصلي پاييزه و زمستانه و گلهاي گلداني جهت ايام نوروز 95 در 270
سطح منطقه 7 شهرداري

2,5889494100100منطقه

14,419 جمع 

صفحه 31 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

3,5861394/10/1594100100منطقه7/14/12380بهسازي ، زيرسازي و آسفالت معابر اصلي و فرعي در منطقه 7 شهرداري271

69993/11/1294/1/12100100منطقه7/14/14688تكميل پاركهاي محله اي كوي سپيدار در منطقه 7 شهرداري272

1,98093/12/1094/12/29100100منطقه7/14/15947احداث زمين ورزشي سلطان منش در منطقه 7 شهرداري273

2,11493/12/1694/12/29100100منطقه7/14/16257احداث زمين ورزشي كوي عامري در منطقه 2747

1993/1/1693/3/14100100منطقه1900/7936خريد رنگ و اجراي رنگ آميزي جداول275

29993/4/393/6/1100100منطقه14/7/4623عمليات پاكسازي ساحل شرقي از نيزار276

69894/3/994/12/29100100منطقه7/14/2821جدول گذاري در كوي رمضان زير منازل جنب بهداشت در منطقه 7 شهرداري277

7,00093/6/193/12/29100100سازمان نوسازي و بهسازي115/17/7/38/4زير سازي خيابان نهج البالغه وسطح منطقه 7 شهرداري278

لكه گيري آسفالت مصوبات ستاد نوروزي در منطقه 7 شهرداري (  تهيه آسفالت 279
به عهده كارفرما ) 

69593/2/2294/12/29100100منطقه7/14/2033

69794/1/2394100100منطقه7/14/589هرس درختان در منطقه 7 شهرداري280

17,787 جمع 

صفحه 32 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

1,81594/02/1994/12/29100100منطقه7/14/1843رنگ آميزي جداول در منطقه 7 شهرداري281

69793/12/1694/12/29100100منطقه7/16/16256آسفالت معابر كم عرض بصورت دستي در منطقه 7 شهرداري282

70094/1/2994100100منطقه7/14/900اجراي بتن ريزي زمين  بازي كودكان  در منطقه 7 شهرداري283

69894/01/1594100100منطقه7/14/143اجراي همسطح سازي دريچه هاي فاضالب در منطقه 7 شهرداري284

آسفالت معابر كم عرض بصورت دستي در منطقه چهارصد دستگاه در منطقه 7 285
شهرداري

69693/2/2394/12/29100100منطقه7/14/2072

بهسازي فضاي سبز حد فاصل دسترسي عمادي پور تا خيابان عالمه در منطقه 286
7 شهرداري

5459393100100منطقه

1,4309393100100منطقهبهسازي ميدان و احداث آبنماي كوي فدائيان اسالم در منطقه 7 شهرداري287

تعمير ونگهداري پله هاي برقي پل عابر پياده بلوار پاسداران جنب شركت نفت 288
در منطقه 7 شهرداري

68593/9/1993100100منطقه7/14/12406

رنگ آميزي با طراحي محدود در سطوح افقي در بلوار نهج البالغه و منازل 289
مسكوني حاشيه ميدان واليت به متراژ 4000 متر مربع در منطقه 7 شهرداري

63094/5/2794/12/29100100سازمان زيباسازي109/15/7/24/1

2,40094/11/394/12/2910010075سازمان ميادين104/14/7/42احداث بازارمحله اي فروشگاه عرضه سبد خانوار290

10,296 جمع 

صفحه 33 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

112/14/9/4/1 مطالعات و طراحي پارك كوي آل صافي291
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
9694/11/1294/12/2910010050

112/14/9/4/1  مطالعات و طراحي پارك كوي رمضان292
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
26694/11/1294/12/2910010050

112/14/9/4/1مطالعه و طراحي خط انتقال پارك الله تا بلوار پاسداران در منطقه 7 شهرداري293
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
2529494/12/2910010050

  مطالعه و  طراحي خط انتقال آب خام مسير آيت اله بهبهاني تا فلكه دروازه در 294
منطقه 7 شهرداري

112/14/9/4/1
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
279494/12/2910010050

7009293100100منطقهتخريب و جدول گذاري مصوبات ستاد نوروزي در منطقه هفت شهرداري295

72593/7/2993/8/3100100منطقه7/14/9988احداث زمين ورزشي كوي منبع آب در منطقه 7 شهرداري296

112/14/7/11عمليات اجراي  شبكه آب خام  فضاي سبز در منطقه  هفت297
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
1,20191/7/894/12/2910010031

298
تثبيت سطح شيبدار با حلقه هاي بتني انتهاي خ 3 حصير آباد ( منازل زير 

بهداشت ) در سطح منطقه 7شهرداري
4,84693/7/2694/12/29100100منطقه1900/8864

70093/11/2593/12/29100100100منطقه7/14/15235كاشت گياهان پوششي جهت كاشت در منطقه 7 شهرداري299

65093/10/2493/12/24100100100منطقه7/14/13783پياده روسازي پارك نيلوفر در منطقه 7 شهرداري (  فاز دوم ) 300

9,463 جمع 

صفحه 34 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

69093/12/2794100100منطقه7/14/17050تكميل پارك هاي محله اي كوي سلطان منش در منطقه 7 شهرداري301

69893/12/1994/2/19100100منطقه7/14/16205آسفالت معابر كم عرض بصورت دستي كوي آل صافي در منطقه 7 شهرداري302

1,1981394/05/2795100100معاونت فني و عمراني7/14/6113بهسازي و بازسازي مهمانسراي 358 شركت نفت در منطقه 7 شهرداري303

2,586

404,820

جمع 

جمع  كل

صفحه 35 از41



شهرداري اهواز

معاونت برنامه ريزي و توسعه

نطقه  دا  7شهرداري منطقه 7ش
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا 

صفحه 36 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

2,50092/2/319210080سازمان عمران شهري1/100/6353احداث پل عابر پياده در شرق ميدان شهيد بندر واقع در منطقه 7 شهرداري1

700929210080منطقهخريد و نصب ايستگاه اتوبوس معمولي توسط منطقه 7 شهرداري2

3,49293/10/2394/12/2910080100منطقه7/14/13606پياده روسازي و كفپوش گذاري خيابانهاي انصار و مهاجرين در منطقه 37

14/7/28/1خريد گل و گياه ،بذر ،نهال،سم،وكود جهت منطقه 7 شهرداري4
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
6,27593/3/2793/12/291009023

6,5009393/12/2910090سازمان زيباسازي15/7/20طراحي و اجراي نقاشي ديواري در منطقه 7 شهرداري5

2,20093/10/1393/12/2910045سازمان خدمات موتوري108/13/7/51اصالح هندسي دوربرگردان بلوار پاسداران درمنطقه 7 شهرداري6

3,50091/10/3093/12/2910050سازمان عمران شهري101/13/17/7/14جدول گذاري در سطح منطقه 7 شهرداري7

112/14/7/11عمليات احداث پارك كوي رمضان در منطقه 7 شهرداري8
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
قرارداد طبق ماده 48 فسخ گرديد13,35493/9/294/12/2910050

قرارداد طبق ماده 48 فسخ گرديد1,82193/6/193/12/2910030سازمان نوسازي و بهسازي115/17/7/38/2احداث زمين ورزشي كوي منبع آب درمنطقه 7 شهرداري9

14/7/28/1احداث پارك محله اي كوي آل صافي درمنطقه 7 شهرداري10
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
قراردادي منعقد نگرديد6,3729393/12/2910010

46,714 جمع 

صفحه 37 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

27,65093/4/2494/4/2410050سازمان نوسازي و بهسازي115/17/15/14/9/10احداث سراي محله كوي رمضان در منطقه 117

اجراي بهسازي واصالح زيرسازي وجدول گذاري بلوار پاسداران در منطقه 12
7شهرداري

72/13/7/42
سازمان عمران ساحل 

كارون
3,27093/06/1093/12/2910090

70093/12/2494/12/2910070منطقه7/14/16890كاشت درختچه هاي گلدار در منطقه 7 شهرداري13

قرارداد طبق ماده 48 فسخ گرديد3,000939310040منطقه7/14/1830احداث زمين چمن مصنوعي كوي سلطان منش در منطقه 7 شهرداري اهواز14

1,034949410065منطقهاحداث پاركهاي محله اي بين خيابان 35 و 36 سپيدار در منطقه 7 شهرداري15

احداث پاركهاي محله اي بين خيابانهاي 29 اسفند و 22 بهمن سلطان منش در 16
منطقه 7 شهرداري

1,130949410080منطقه

2,92694941005منطقهدفع آبهاي سطحي از ميدان واليت تا لوله سازي در منطقه 7 شهرداري17

1,468949410030منطقهلوله گذاري دفع آبهاي سطحي در منطقه 7 شهرداري18

بهسازي پياده روها و مناسب سازي معابر حصير آباد و عالمه در منطقه 7 19
شهرداري

1,000949410080منطقه

800949410080منطقهبهسازي پياده روها و مناسب سازي معابر 400 دستگاه در منطقه 7 شهرداري20

42,977 جمع 

صفحه 38 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

3,550949410050منطقهترميم سطوح آسفالتي و لكه گيري معابر در منطقه 7 شهرداري21

91094/10/1494/12/2910045منطقه7/14/12332جدولگذاري و تعويض جداول فرسوده بلوار نواب در منطقه 7 شهرداري22

1931394/09/3094/12/29سازمان زيباسازي109/15/7/24/1نورپردازي پايه پرچم هاي 50 متري در سطح منطقه 7 شهرداري23

99994/11/1494/12/2910080منطقه7/14/14380خريد و اجراي خط كشي عابر پياده در منطقه 7 شهرداري24

2,25494/6/1794/12/2910080منطقه7/14/7079ترميم پياده روهاي حصير آباد در منطقه 7 شهرداري25

پياده رو سازي خيابان انتهايي كوي رمضان حد فاصل خيابان 1 تا خيابان 11 در 26
منطقه 7 شهرداري

1,631949510070منطقه

2,29894/2/2294/12/291008030سازمان ميادين104/14/7/42ساماندهي دستفروشان آبزيان حصير آباد در منطقه 7 شهرداري27

3,0009494/12/29سازمان عمران شهري101/17/14/7/46/2خريد آسفالت از براي عمليات ضروري لكه گيري در منطقه 7 شهرداري28

2,00093/06/0193/12/29سازمان نوسازي و بهسازي115/15/9/31/18مطالعات و طراحي خيابان نهج البالغه در منطقه 7 شهرداري29

خريد ، نصب و ايمن سازي مبلمان و تجهيزات شهري و وسايل بازي ، پاركي و 30
تندرستي در منطقه 7 شهرداري

6,50093/6/2393/12/29سازمان زيباسازي109/15/7/20

23,335 جمع 

صفحه 39 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

70094/4/394/12/29منطقه7/14/4089اصالح فضاي سبز بلوار پاسداران و لوپ آيت اله بهبهاني در منطقه 7 شهرداري31

19,00094/8/3094/12/29سازمان عمران شهري101/17/14/7/46/2احداث ساختمان آتش نشاني جنب انبار هاللي در منطقه 7 شهرداري32

عمليات اجرايي آب نماي بزرگ موزيكال پاركي در پارك 16 هكتاري (  بلوار 33
ساحلي شرقي حد فاصل پلهاي سوم تا هفتم )  در منطقه 7 شهرداري

20,00094/6/794/12/29سازمان زيباسازي109/15/16/9/17

112/14/7/11خريد بذر و گلهاي گلداني در منطقه 7 شهرداري34
سازمان پاركها و فضاي 

سبز
1,50094/8/2394/12/29

62694/12/249510080منطقه7/14/16689ترميم نوارهاي حفاري خيابانهاي حصير آباد در منطقه 7 شهرداري35

1,20094/09/2394/12/2910015سازمان بهسازي و نوسازي115/17/15/14/9/10مطالعات و طراحي مراحل اول و دوم تپه تفرجگاهي در منطقه 7 شهرداري36

3,0009495سازمان ميادين104/14/17/69/1احداث بازارچه كوي رمضان در منطقه 7 شهرداري37

70094/7/1894/12/29منطقه2328عمليات ترميم خطوط فرسوده و تكميل آب خام در منطقه 7 شهرداري38

45094/4/2494/12/29منطقه1178خريد 10 دستگاه ايستگاه اتوبوس معمولي در منطقه 7 شهرداري39

47,176 جمع 

صفحه 40 از41



مبلغ  به ميليون ريال

رياليفيزيكيبرنامه اي
درصددرصددرصد

پيشرفت پروژه      94/12/29

تاريخ خاتمه
توضيحاتشماره قرارداد

زمان قرارداد

تاريخ شروع
مجري

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري منطقه7

مبلغ قرارداد شرح رديف

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

خريد مجموعه وسايل تندرستي جهت نصب در پاركهاي ياس كوي رمضان ، 40
بلوار خزعلي و پارك محله اي الله در منطقه 7 شهرداري

3001394/05/0395منطقه86

2,01891/10/2094/12/291007563سازمان عمران شهري101/17/14/7/46/2عمليات برچيدن و جدولگذاري در منطقه 7 شهرداري41

احداث ديوار حائل بتني بلوار نواب حد فاصل ميدان لوله سازي تا كوي خالدي 42
در منطقه 7 شهرداري (  اعتباري ) 

11,75495/2/2195/10/211010منطقه1900/11510

43
احداث ديوار حائل بتني بلوار نواب حد فاصل ميدان لوله سازي تا كوي خالدي 

در منطقه 7 شهرداري (  اعتباري ) 
11,75495/2/2195/12/211010منطقه1900/11511

25,826

186,028

جمع 

جمع 

صفحه 41 از41
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