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سرجمع کل بودجه عمرانی در سال  6،962،2،6،9،6،666 ،29ریال میبا شد و  ،،965،191،6،2،666ریال آن
بودجه م صوب فنی و عمرانی بوده ا ست ،که معادل  2،در صد از کل بودجه عمرانی میبا شد .بودجه معاونت فنی و
عمرانی شامل طرحهای زیر بوده است که اعتبار هریک به تفکیک در جدول زیر مشخص گردیده است:
عنوان طرح

بودجه (ریال)

طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری

6,000,000,000

طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی

138,310,000,000

طرح بهسازی مسیلهای داخل شهری

154,869,946,000

طرح حفر چاه در معابر داخل شهری

6,500,000,000

طرح زیرسازی  ،جدولگذاری و آسفالت معابر

1,078,367,759,000

طرح پیاده روسازی

312,655,262,000

طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل
زیرگذر معابر

977,286,909,000

طرح احداث و تکمیل پارکینگ های عمومی

121,949,436,000

طرح بهبود عبور و مرور در بافت های قدیمی شهر

94,300,000,000

طرح احداث فرهنگی  ،اجتماعی

28,529,029,000

طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمع های ورزشی و تفریحی

37,787,744,000

طرح خرید  ،احداث  ،تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری

307,565,550,000

مجموع

3,264,121,635,000

شاخصترین پروژههای طرحها به شرح ذیل میباشد:
 طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحیپروژه اجراء و سااااماندهی نهر سااایاه جوی (اعتبار این پروژه  16،666،666،666ریال می باشاااد که
 6،256،952،666ریال آن هزینه شده ا ست و دارای جذب  62در صدی میبا شد) ،پروژه خرید لوله بتنی
جهت تکمیل کلکتور جمهوری و شهید به شتی ،پروژه تکمیل کلکتور آبهای سطحی و فا ضالب برغان
(اعتبار این پروژه  96،666،666،666ریال میباشااد که  16،265،669،666ریال آن هزینه شااده اساات و
دارای جذب  ،2درصدی میباشد) ،پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مناطق 19گانه
در مجموع اعتبار تخصاایص یافته به این طرح  1،،،،16،666،666ریال میباشااد که ،1،275،،،7،666
ریال آن هزینه شده است و دارای جذب  66درصدی میباشد.
 -طرح بهسازی مسیلهای داخل شهری

پروژه بهسااازی و ایمن سااازی بلوار جانبازان واحداث دیوارهای حائل ،پروژه ساااماندهی و احداث دریاچه
مصنوعی در رودخانه کرج
 طرح زیرسازی ،جدولگذاری و آسفالت معابرپروژه خرید آسفالت جهت لکه گیری ،پروژه خرید ،حمل ،تراش و پخش و روکش آسفالت ،پروژه زیرسازی
معابر سطح شهر ،پروژه مرمت و لکه گیری آ سفالت معابر سطح شهر ،زیر سازی ولکه گیری مناطق 19گانه،
( 1291،21129تن آسفالت برای لکهگیری و  ،17221162تن آسفالت برای روکش)
در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح  1،67،،،67،722،666ریال میباشد که ،72،،99،551،666
ریال آن هزینه شده است و دارای جذب  ،9درصدی میباشد.
 طرح پیاده روسازیپروژه مرمت  ،بهسازی و بهبود معابر (جدولگذاری و پیاده روسازی و نقشه برداری ) مناطق 19گانه (55669
متر مربع پیادهرو سازی و  155619متر جدولگذاری)
در مجموع اعتبار تخصاایص یافته به این طرح  ،19،622،969،666ریال میباشااد که 979،299،97،،666
ریال آن هزینه شده است و دارای جذب  ،7درصدی میباشد.
 طرح احداث و تکمیل پل روی رودخانه و احداث و تکمیل زیرگذر معابرپروژه تکم یل ت قاطع غیرهمساااطح حافظ (اعت بار این پروژه  6،،6،6،،،6،666ر یال می باشااااد و
 6،،6،6،،،6،666ریال هزینه شده ا ست و دارای جذب  166در صدی میبا شد) ،پروژه تکمیل پل مکمل
حامی (اعتبار این پروژه  56،666،666،666ریال میباشااد و  11،965،222،666ریال هزینه شااده اساات و
دارای جذب  9،در صدی میبا شد) ،پروژه تکمیل پل سنگی ظفر ،پروژه تقاطع غیرهم سطح بلوار شهید
کجوئی (اعتبار این پروژه  2،،926،79،،666ریال میبا شد و  2،،926،79،،666ریال هزینه شده ا ست و
دارای جذب  166درصدی میباشد) ،پروژه تکمیل تقاطع غیرهمسطح بلوار شهدای ارتش (اعتبار این پروژه
 79،666،666،666ریال میباشااد که  2،،22،،152،666ریال آن هزینه شااده اساات و دارای جذب ،1
در صدی میبا شد) ،پروژه تکمیل تقاطع غیرهم سطح مهرویال (اعتبار این پروژه  9،5،22،،،61،666ریال
میبا شد و دارای جذب  166در صدی میبا شد) ،پروژه تکمیل و ادامه و اجرای پروژه تقاطع غیرهم سطح
دانش آموز (اعتبار این پروژه  76،666،666،666ریال میبا شد که  67،66،،،21،666ریال آن هزینه شده
اساات و دارای جذب  26درصاادی میباشااد) ،پروژه تکمیل پل مکمل پل سااو خرداد (اعتبار این پروژه
 166،666،666،666ریال میباشااد که  22،2،6،67،،666ریال آن هزینه شااده اساات و دارای جذب 22
درصدی میباشد)
در مجموع اعتبار تخصاایص یافته به این طرح  277،9،6،262،666ریال میباشااد که 622،9،1،216،666
ریال آن هزینه شده است و دارای جذب  67درصدی میباشد.

 طرح احداث و تکمیل پارکینگهای عمومیپروژه تکمیل پارکینگ طبقاتی ساختمان ستاد شهرداری مرکز وکاربریهای مکمل آن (اعتبار این پروژه
 ،1،666،666،666ریال میباشااد که  79،6،7،6،،،666ریال آن هزینه شااده اساات و دارای جذب ،2
در صدی میبا شد) ،پروژه احداث پارکینگ طبقاتی جنب مهدیه (اعتبار این پروژه  96،666،666،666ریال
میبا شد که  ،29،67،،666ریال آن هزینه شده ا ست و دارای جذب  5در صدی میبا شد) ،پروژه تکمیل
ساااااخت مان پارکی نگ طب قاتی منط قه ( 2اعت بار این پروژه  96،252،5،6،666ر یال و هزی نه آن
 96،252،5،6،666ریال میباشد و دارای جذب  166درصدی است)
در مجموع اعتبار تخصاایص یافته به این طرح  191،252،5،6،666ریال میباشااد که 2،،،،2،729،666
ریال آن هزینه شده است و دارای جذب  77درصدی میباشد.
 طرح بهبود عبور و مرور در بافتهای قدیمی شهرپروژه ادامه بلوارماهان در ارا ضی دامپروری منطقه  ،7پروژه تعریض وا صالح بلوارماهان (میدان جمهوری تا
بلوار ا ستانداری) منطقه ( ، ،اعتبار این پروژه  16،666،666،666ریال میبا شد که  ،،،،1،755،666ریال
آن هزینه شده است و دارای جذب  ،2درصدی میباشد)
در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح  25،،66،666،666ریال میباشد که  52،669،،99،666ریال
آن هزینه شده است و دارای جذب  2،درصدی میباشد.
 طرح احداث فرهنگی ،اجتماعیپروژه تکمیل م صلی کرج (اعتبار این پروژه  91،692،692،666ریال میبا شد که  91،692،692،666ریال
آن هزینه شده است و دارای جذب  166درصدی میباشد)
در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح  9،،292،692،666ریال میباشد که  99،297،992،666ریال
آن هزینه شده است و دارای جذب  72درصدی میباشد.
 طرح ایجاد سایر تاسیسات و مجتمعهای ورزشی و تفریحیپروژه تکمیل استخرباشگاه میالد با محوطه
در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این طرح  ،7،7،7،755،666ریال میباشد که کل آن هزینه شده است
و دارای جذب  166درصدی میباشد.
 طرح خرید ،احداث ،تکمیل و توسعه ساختمانهای اداریپروژه تکمیل ساختمان دانشکده علو وفنون آتش نشانی ،پروژه تکمیل ساختمان خانه ملت ،پروژه تکمیل
و تجهیز ساااختمان قطارشااهری ،پروژه تکمیل ساااختمان اداری منطقه  ،5پروژه تکمیل ساااختمان اداری
منطقه  ،2پروژه تکمیل ساختمان اداری منطقه  ،،پروژه رفع معارض تاسیسات شهری مناطق 19گانه
در مجموع اعتبار تخصاایص یافته به این طرح  ،67،262،226،666ریال میباشااد که 1،1،،69،915،666
ریال آن هزینه شده است و دارای جذب  22درصدی میباشد.

