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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 
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مبلغ  به میلیون ریال

توضیحاتتعداد پروژهمبلغ قراردادشرح پروژهردیف

151,23018پروژه هاي تکمیل شده1

682,54219پروژه هاي در حال اجرا2

833,77237

                 خالصه گزارش وضعیت پروژه هاي توسعه و عمران شهرداري معاونت خدمات شهري

    معاونت برنامه ریزي و توسعه

جمع کل

تاریخ گزارش: 95/3/25
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شهرداري اهواز

معاونت برنامه ريزي و توسعه

نت  ات شا خدمات شهريمعاونت خد
پروژه هاي توسعه و عمران تكميل شده 

صفحه 5از1۰



مبلغ  به ميليون ريال

رياليبرنامه اي
درصددرصددرصد

7,90889/3/1289/5/10100100معاونت19/4822خريد لوله جي آر پي كمربند 500 هكتاري1

5,67389/1/2689/4/23100100معاونت19/681بهسازي پاركهاي مناطق 1،3، 4 و 26

36587/9/1587/12/15100100100معاونت19/17486برج عمليات ورزشي آتش نشاني3

44089/2/2089/3/19100100معاونت19/3134محوطه سازي محل نگهداري دام كشتارگاه4

2,77589/4/890/10/9100100100معاونت19/6796انجام خدمات نظارت كارگاهي كمربند سبز اهواز5

7,98891/4/1291/11/6100100100معاونت1900/4428اليروبي ساحل شرقي رودخانه كارون زير پل هشتم( اعتباري) 6

2,22692/12/2592100100سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/8972طراحي و اجراي فرش گل در ساحل شرقي رودخانه كارون جنب پل هفتم7

6,06189/3/1290/4/5100100100معاونت19/4820ايستگاه پمپاژ تقويت فشار كمربند 500 هكتاري8

11,39592/12/2592100100سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/8972مديريت طرح پروژه مشاوره، نظارت و نگهداري فضاي سبز مناطق هشتگانه9

3,80692/12/25921001004سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/8972اجراي احجام فضاي سبز عمودي10

48,637 جمع

فيزيكي
پيشرفت پروژه   94/12/29

توضيحات

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت خدمات شهري

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف
زمان قرارداد

تاريخ خاتمهتاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه
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مبلغ  به ميليون ريال

رياليبرنامه اي
درصددرصددرصد

فيزيكي
پيشرفت پروژه   94/12/29

توضيحات

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت خدمات شهري

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف
زمان قرارداد

تاريخ خاتمهتاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

4,32292/12/259210010095سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/8972خريد گلدان و  پايه گلدان11

1,00094/5/1294/12/29100100سازمان پسماند103/11/14/23/9/13/3كنترل فوري آتش سوزي در سلول دفن بهداشتي و جلوگيري از آلودگي محيط زيست12

31,5009292100100معاونتخريد بذر، نهال و كود مناطق هشتگانه شهرداري13

20792/2/3192100100100سازمان پسماند1/100/6346تامين ماشين آالت مورد نياز جهت اجراي پروژه ميدان دام كشتارگاه14

خريد تجهيزات ايستگاه هاي آتش نشاني( خودرو، موتورسيكلت، تجهيزات انفرادي و 15
گروهي) 

15,3689091100100100سازمان آتش نشاني

4,65388/12/2389/6/1610010086معاونت19/25711بهسازي محوطه داخل باغ فردوس16

94288/11/1288/12/27100100100معاونت19/9975عمليات فنداسيون كشتارگاه دام سنگين اهواز17

11/9/1/6طراحي، اجرا، بهسازي و احداث كشتارگاه در منطقه 4 شهرداري18
سازمان نوسازي و بهسازي / 
سازمان خدمات موتوري

44,6009293/12/2910010095

102,593

151,230

پروژه هاي مربوط به كشتارگاه

جمع كل

جمع
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شهرداري اهواز

معاونت برنامه ريزي و توسعه

نت  ات شا خدمات شهريمعاونت خد
پروژه هاي توسعه و عمران در حال اجرا 

صفحه 8از1۰



مبلغ  به ميليون ريال

رياليبرنامه اي
درصددرصددرصد

فيزيكي
پيشرفت پروژه   94/12/29

توضيحات

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت خدمات شهري

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف
زمان قرارداد

تاريخ خاتمهتاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

5,00092/12/259210040سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/8972تهيه شناسنامه فضاي سبز( اجراي سيستم مديريت الكترونيك فضاي سبز) 1

3,23493/7/1993/12/2910030سازمان ميادين104/14/3واگذاري عمليات دستفروشان كوي علوي ( كيان)  در م 4 و 6( تعهدي) 2

اجراي ابنيه ايستگاه دفع آّهاي سطحي خيابان 68 متري علوي جنب پل روگذر واقع ر 3
حوزه خدماتي منطقه6

11,731939310020معاونت

5,590939310010معاونتعمليات تكميل ايستگاه پمپاژ آب خام پارك ايثار ( كمربند سبز) 4

عمليات تكميل اجراي لوله گذاري خط خام و شبكه آب خام 500 هكتاري فاز اول كمربند 5
سبز

11,440939310010معاونت

1,50093/12/2893/12/291010سازمان خدمات موتوري11/9/1/6توسعه فضاي سبز باغ فردوس6

5,000939310080معاونتمحصور نمودن باغ فردوس7

8
اجراي ابنيه ايستگاه دفع آّهاي سطحي خيابان 68 متري علوي جنب پل روگذر واقع ر 

حوزه خدماتي منطقه شش شهرداري ( اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ) 
11,73193/4/2293/10/2288معاونت خدمات شهري1900/8501

مطالعات مرحله سوم (  نظارت عاليه و كارگاهي )  بر عمليات اجرايي پارك ساحلي 42 9
هكتاري كيانپارس

5899393معاونت خدمات شهري

8,30591/6/693/12/291003535سازمان پاركها و فضاي سبز112/14/9/22عمليات تهيه شناسنامه فضاي سبز (  اجراي سيستم مديريت الكترونيك فضاي سبز ) 10

64,120 جمع
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مبلغ  به ميليون ريال

رياليبرنامه اي
درصددرصددرصد

فيزيكي
پيشرفت پروژه   94/12/29

توضيحات

گزارش وضعيت پروژه هاي توسعه و عمران معاونت خدمات شهري

مبلغ قراردادمجريشماره قراردادشرحرديف
زمان قرارداد

تاريخ خاتمهتاريخ شروع

شهرداري اهواز
معاونت برنامه ريزي و توسعه

3,09592921008585سازمان نوسازي و بهسازي1/100/6829ساماندهي و اجراي فالورباكس بلوار نواب از ميدان لوله سازي تا كوي مجاهدين11

12
بازنگري و طراحي فاز دوم بخشي از طرح جامع جمع آوري و دفع آبهاي سطحي ايستگاه 

و خط انتقال تحت فشار 68 متري علوي
381939310085معاونت

532,0009095معاونت1900/10383احداث 1200 هكتار كمربند فضاي سبز ( 800 هكتار كاشت شده و در حال اجرا مي باشد) 13

2,00094/1/1694/12/2910030سازمان پسماند103/11/14/23/9/13/3احداث پروژ  ليفت دوم سلول دفن مهندسي و بهداشتي و ارتقاء سلول محل دفن14

3,00094/8/1994/12/294040سازمان پسماند103/11/14/23/9/13/3احداث سلول دوم محل دفن پسماندها15

60,00092/12/25921006040سازمان نوسازي و بهسازي1/100/8971اصالح ساختار دفع آبهاي سطحي سطح شهر16

15,23894/10/294/12/29معاونت فني و عمرانيتكميل و بهسازي مسير ورودي باغ فردوس17

2,10792/12/259210075100سازمان پاركها و فضاي سبز1/100/8972محوطه سازي و اجراي فضاي سبز داخلي كشتارگاه دام اهواز18

60091/3/9911009090معاونت1700/7995مطالعات مرحله اول و دوم ميدان دام كشتارگاه شهرداري اهواز19

618,421

682,542

پروژه هاي مربوط به كشتارگاه

جمع

جمع
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