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 دومبخش 

  منابع و مصارفجدول خالصه تعادل 



ارقام به هزار ریال

شرحردیف
سهم اعتبارات جاری 

(اعتبارات هزینه ای)

سهم اعتبارات عمرانی 

(اعتبارات تملک دارایی ها)
شرحردیفجمع

سهم اعتبارات جاری 

(اعتبارات هزینه ای)

سهم اعتبارات عمرانی 

(اعتبارات تملک دارایی ها)
جمع

0270,388,000270,388,000كالبدی و شهرسازی1,086,300,0001درآمدهای ناشی از عوارض عمومی110000

0272,680,000272,680,000محیط زیست و خدمات شهری53,330,0002درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری120000

07,850,0007,850,000ایمنی و مدیریت بحران55,700,0003بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری130000

0310,500,000310,500,000حمل و نقل و ترافیک04درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری140000

04,500,0004,500,000خدمات مدیریت05كمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی150000

028,700,00028,700,000اجتماعی و فرهنگی113,670,0006اعانات ، كمک های اهدایی و دارائی ها160000

001,309,000,0000894,618,000894,618,000جمع كل درآمدها100000

002,000,000801,653,2480801,653,248جمع كل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای200000

000جمع كل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی300000

001,311,000,000801,653,248894,618,0001,696,271,248 جمع كل مصارف جمع كل منابع  

 منطقه یک1399بودجه سال 
             شهرداری اهواز

خالصه تعادل منابع و مصارف
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

   دفتر برنامه ریزی و بودجه   

مصارف منابع 

(اعتبارات تملک دارایی ها)جمع مصارف عمرانی 

(اعتبارات هزینه ای)مجموع مصارف جاری 

از 5۶ 19 صفحه



 سومبخش 

 منابع درآمدی 



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

848,605,000371,956,708406,775,916778,732,6241,086,300,000درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000

738,425,000355,036,463362,433,558717,470,021912,200,000درآمدهاي ناشی از  توسعه شهر110200

130,000,00065,966,03353,388,645119,354,678140,000,000(مسكونی)عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراكم 110201

90,000,00037,729,70825,022,00062,751,708100,000,000(غير مسكونی )عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراكم 110202

90,000,00075,001,13155,543,327130,544,458140,000,000(مسكونی)عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراكم 110203

60,000,00024,260,25987,513,204111,773,463130,000,000(غيرمسكونی)عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراكم 110204

80,000,00044,249,70934,922,51479,172,223100,000,000عوارض بر بالكن و پيش آمدگی110205

270,000,000105,611,433102,856,383208,467,816290,000,000عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري110206

200,000,00093,975,08678,807,998172,783,084220,000,000عوارض مشرفيت11020601

70,000,00011,636,34724,048,38535,684,73270,000,000درآمد حاصل از تغيير كاربري ها11020602

50,000974,9541,458,7192,433,67370,000عوارض قطع اشجار110208

125,000000130,000عوارض و درآمدهاي وصولی در حریم شهرها110211

7,000,000460,315588,5471,048,8627,000,000عوارض تفكيك اراضی و ساختمان110213

5,000,000782,9211,140,2191,923,1405,000,000عوارض بر معامالت غيرمنقول110214

6,250,0000000سایر110290

110,180,00016,920,24544,342,35861,262,603174,100,000درآمدهاي ناشی از بهره برداري از فضاي شهر110400

50,000,0008,528,08325,207,26633,735,34983,500,000عوارض نوسازي110401

شرح منابع كد

 منطقه یك 1399 منابع بودجه سال 
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

1399مصوب سال 
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

منابع

صفحه 20 از 5۶



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

شرح منابع كد

 منطقه یك 1399 منابع بودجه سال 
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

1399مصوب سال 
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

منابع

010,000,000عوارض از فعاليت ساليانه بانكها و مؤسسات مالی و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه110403

58,000,0008,332,18619,113,15927,445,34580,400,000عوارض بر مشاغل110406

58,000,0008,332,18619,113,15927,445,34575,000,000(مشاغل صنفی)عوارض كسب و پيشه 11040601

00005,400,000عوارض مشاغل سازمانها و شركتها11040602

2,180,00059,97621,93381,909200,000سایر110490

150,000000200,000عوارض سينما و نمایش11049001

30,000000(هتل،مسافرخانه وغيره )عوارض بر اماكن عمومی11049002

2,000,00059,97621,93381,9090حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و سایر حق نظارت% 3عوارض 11049003

38,950,00012,141,35218,879,53231,020,88453,330,000درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000

38,950,00012,141,35218,879,53231,020,88453,330,000درآمدهاي اختصاصی120100

250,0000250,000(ورودي پاركها و اجاره غرف، كيوسكها و دستگاههاي بازي در پاركها )درآمد پارك ها  120102

700,0001,108,3221,569,1962,677,51813,080,000بهاي خدمات  آتش نشانی120107

012,800,000(تجاري و مسكونی )بهاي خدمات آتش نشانی12010701

0280,000(غيرصنفی)بهاي خدمات آتش نشانی 12010702

38,000,00011,033,03017,310,33628,343,36640,000,000(عادي)بهاي خدمات پسماندهاي شهري مسكونی 120110

145,300,00047,532,04124,820,41172,352,45255,700,000بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000

145,200,00047,532,04124,820,41172,352,45255,700,000بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130100

صفحه 21 از 5۶



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

شرح منابع كد

 منطقه یك 1399 منابع بودجه سال 
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

1399مصوب سال 
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

منابع

2,800,0000002,800,000بهاي خدمات آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري130101

1,400,000431,278681,6791,112,9571,400,000بهاي خدمات كارشناسی و فروش نقشه ها130102

1,000,000189,061488,947678,0081,500,000بهاي خدمات آماده سازي130107

80,000,00035,706,49814,120,62049,827,11850,000,000بهاي خدمات تأمين پاركينگ130109

60,000,00011,205,2049,529,16520,734,3690(درآمد حاصل از خدمات شهري مسكونی و تجاري)سایر 130190

100,0000000درآمد حاصل از تاسيسات شهرداري130200

100,0000000درآمد حاصل از آگهی هاي تجاري و تبليغات محيطی130204

2,000,0000000درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري140000

2,000,0000000درآمد حاصل از اموال شهرداري140100

2,000,0000000مال االجاره ساختمانها و تأسيسات شهرداري140101

2,000,0000000مال االجاره ساختمانها و تأسيسات14010101

57,612,50018,550,66739,003,48557,554,152113,670,000اعانات ، كمك هاي اهدایی و دارائی ها160000

57,612,50018,550,66739,003,48557,554,152113,670,000درآمدهاي اتفاقی كه به موجب قانون وصول می شود160200

1,500,0006,833,16914,498,53421,331,7031,600,000 قانون شهرداریها110درآمد حاصل از اجراي ماده 160203

54,000,00011,508,64024,410,83035,919,470110,000,000( اعم از كسر پاركينگ، اضافه بنا و غيره100كليه جرائم كميسيون ماده ) 100جرائم كميسيون ماده 160205

54,000,00011,508,64024,410,83035,919,47060,000,000جرایم تخلفات ساختمانی16020501

050,000,000جریمه حذف پاركينگ16020502

صفحه 22 از 5۶



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

شرح منابع كد

 منطقه یك 1399 منابع بودجه سال 
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

1399مصوب سال 
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

منابع

62,500070,000درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه160206

2,000,000208,85894,121302,9792,000,000(سد معبر و غيره)تخلفات شهري وغرامت ها160207

50,0000000سایر160290

50,0000000جرایم متعلقه از تأخير پرداخت عوارض16029004

1,092,467,500450,180,768489,479,344939,660,1121,309,000,000

1,000,000125,600197,000322,6002,000,000منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000

00001,000,000 قانون شهرداري101ماده 210000

01,000,000 قانون شهرداري101 ماده 4 و 3درآمدهاي نقدي ناشی از اجراي تبصره210100

1,000,000125,600197,000322,6001,000,000فروش سرقفلی240000

1,000,000125,600197,000322,6001,000,000فروش سرقفلی240100

1,000,000125,600197,000322,6002,000,000

1,093,467,500450,306,368489,676,344939,982,7121,311,000,000 جمع منابع

جمع كل درآمدها

جمع كل منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي

صفحه 23 از 5۶



 چهارمبخش 

 (یا نهیهز اعتبارات) یجار مصارف



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

614,306,840801,653,248هزینه100000

118,992,888120,086,204 جبران خدمات کارکنان110000

48,006,00044,394,464حقوق و دستمزد110100

1,843,515296,930مبنا کارکنان رسمی و پیمانی/ حقوق ثابت110102

13,326,1970حقوق و دستمزد کارگران رسمی حکمی مشمول قانون کار110103

32,836,28844,097,534حقوق کارکنان قراردادي110104

70,986,88875,691,739فوق العاده ها و مزایاي شغل110200

2,372,2751,601,933مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی110202

373,6840مزایاي کارگران رسمی حکمی مشمول قانون کار110203

9,440,67516,521,586مزایاي کارکنان قراردادي110204

48,520,43950,005,821اضافه کار، فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري 110206

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات هزینه ای)مصارف جاری 
               دفتر برنامه ریزی و بودجه

صفحه 24 از 5۶



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات هزینه ای)مصارف جاری 
               دفتر برنامه ریزی و بودجه

10,279,8157,562,400عیدي110208

364,060,000507,981,300استفاده از کاالها و خدمات120000

800,000650,000ماموریت داخلی و خارجی120100

800,000650,000ماموریت داخلی120101

314,070,000463,109,300حق الزحمه انجام خدمات قراردادي120200

1,150,0001,150,000اجراي برنامه هاي آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنري120205

12020504
به استناد )برگزاري مراسم مشترك مذهبی، فرهنگی و اجتماعی با مساجد، هیئت ها و مراکز مذهبی و فرهنگی سطح شهر 

( بودجه18تبصره شماره 
550,000550,000

600,000600,000هزینه هاي گردشگري، ورزشی شهروندان، ورزش محالت و ایستگاه هاي سالمت و مربیان آن12020507

120206

 مورخ 128225بر اساس بخشنامه به شماره )حق الجلسه، حق الوکاله، حق التدریس، حق الترجمه، حق المشاوره 

 وزارت کشور، پرداخت حق الجلسه فقط به اعضاي کمیسیونها، کمیته ها و هیأت هاي مصرح در قوانین و مقررات، 97/07/17

و هزینه هاي قضائی، ثبتی و   (در صورتی که جلسات در غیر ساعت اداري تشکیل شده باشند، قابل پرداخت می باشد

( بودجه29به استناد تبصره شماره )حقوقی

720,000720,000

312,200,000461,239,300واگذاري خدمات شهري120207

صفحه 25 از 5۶



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات هزینه ای)مصارف جاری 
               دفتر برنامه ریزی و بودجه

250,000,000374,184,300 تنظیف، رفت و روب و حمل زباله12020701

61,700,00086,930,000 هزینه اجرائیات12020702

125,000125,000هزینه مبارزه با جانوران موذي12020703

700,000750,000حمل ونقل و ارتباطات120300

250,000حمل ، نقل و بیمه نامه ها و امانات پستی ، کاال و اثاثه120301

700,000500,000تلفن و فاکس120306

6,850,0006,900,000نگهداري وتعمیر و خرید دارائی هاي ثابت120400

2,000,000800,000نگهداري وتعمیر  ساختمان و مستحدثات120401

700,000700,000نگهداري وتعمیر ماشین آالت و تجهیزات120402

100,000400,000بیمه دارایی هاي ثابت120403

450,000500,000نگهداري و تعمیر وسائل اداري120405

صفحه 2۶ از 5۶



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات هزینه ای)مصارف جاری 
               دفتر برنامه ریزی و بودجه

2,400,0003,500,000مواد و لوازم مصرف نشدنی120406

1,200,0001,000,000تعمیر و خرید رایانه ، پرینتر ، اسکنر و وسائل جانبی آن120408

4,250,0004,350,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120500

4,250,0004,350,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120501

1,000,0001,500,000...چاپ و خرید نشریات و مطبوعات ، بنر و12050101

2,500,0002,100,000(ارتباطات و امور بین الملل  )... چاپ و خرید نشریات ، مطبوعات ، بنر و12050102

750,000750,000(حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  )... چاپ نشریات و مطبوعات ، بنر و12050103

5,850,0005,850,000تشریفات120700

5,850,0005,850,000جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی120702

1,000,0001,000,000جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی12070201

1,500,0001,500,000(ارتباطات و امور بین الملل  )آئین ها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه 12070202

صفحه 27 از 5۶



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات هزینه ای)مصارف جاری 
               دفتر برنامه ریزی و بودجه

3,000,0003,000,000(حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  )جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی 12070203

350,000350,000(بسیج  )جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی 12070204

60,000100,000هزینه هاي بانکی120900

60,000100,000خرید دسته چک و سفته و هزینه انتقال وجوه120901

14,555,0008,500,000آب و برق و سوخت121000

5,305,0002,500,000بهاي آب اماکن شهرداري121001

6,250,0003,000,000بهاي برق مصرفی اماکن شهرداري121002

3,000,0003,000,000(اعم از دستگا هاي حرارتی، ماشین آالت، وسائط نقلیه، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)سوخت 121005

7,605,0006,750,000مواد و لوازم مصرف شدنی121100

1,200,0001,000,000خرید لوازم جزئی ساختمان121101

800,000700,000(........صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهاي شوینده،)لوازم تنظیف و مواد شوینده121104
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات هزینه ای)مصارف جاری 
               دفتر برنامه ریزی و بودجه

100,000500,000(...تابلو و )لوازم مصرفی خدمات شهري121105

850,000500,000(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات )لوازم یدکی 121106

1,250,0002,000,000(...کاغذ ، مقواو لوازم التحریر )لوازم مصرفی اداري 121107

1,800,0001,000,000(غذا)موادغذائی121108

5,00050,000لوازم آتش نشانی121109

800,000بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی121110

1,100,000200,000لوازم خواب و پوشاك121112

500,0000سایر121190

2,520,0002,520,000هزینه هاي مطالعاتی و تحقیقاتی121200

2,500,0002,500,000هزینه هاي آموزشی شهروندان121206

20,00020,000خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهاي رایانه اي، فیلم هاي ویدیوئی، وسایر لوازم و ابزار مشابه121208
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات هزینه ای)مصارف جاری 
               دفتر برنامه ریزی و بودجه

6,800,0008,502,000اجاره و کرایه121400

480,000اجاره ساختمان وسایر مستحدثات121402

6,800,0007,822,000(خودروهاي استیجاري)اجاره ماشین آالت و وسایط نقلیه 121403

0100,000کرایه وسایط نقلیه121404

0100,000کرایه لوازم و ابزار مختلف121405

47,800,00065,120,000کمک هاي بالعوض150000

47,800,00065,000,000کمک مالی به سازمان هاي وابسته، موسسات انتفاعی و شرکت هاي تابعه150100

47,800,00065,000,000کمک به سازمان هاي وابسته150101

47,800,00065,000,000کمک به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی15010101

0120,000کمک مالی به اشخاص حقیقی150300

120,000حقوق روحانیون مبلغ150304
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات هزینه ای)مصارف جاری 
               دفتر برنامه ریزی و بودجه

50,453,95268,465,744رفاه اجتماعی160000

22,082,27826,107,869بیمه و بازنشستگی160100

160101
حق پس انداز سهم شهرداري،حق بازنشستگی سهم شهرداري،حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداري و بیمه 

خدمات درمانی
22,082,27826,107,869

28,371,67442,357,876کمک هاي رفاهی کارمندان160200

6,630,0006,097,000بن ها و کمک هاي غیرنقدي160201

5,750,0005,000,000( بودجه5به استناد تبصره شماره ) کمک هزینه سفرهاي زیارتی کارکنان  16020101

500,000690,000( بودجه7به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تهیه خوار و  بار در ماه مبارك رمضان 16020102

30,00045,000(  بودجه9به استناد تبصره  شماره )هزینه روز زن 16020103

350,000350,000( بودجه8به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تهیه اقالم مورد نیاز آغاز مدارس 16020104

012,000( بودجه12به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تلفن همراه  16020105

18,683,67428,485,876حق عائله مندي، اوالد160202
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات هزینه ای)مصارف جاری 
               دفتر برنامه ریزی و بودجه

160204
به استناد )  ( و اصالحات بعدي آن97/05/10 مورخ 1200/66220بر اساس دستورالعمل شماره  )کمک هزینه ایاب و ذهاب 

( بودجه13تبصره شماره 
2,298,0007,000,000

100,000100,000( بودجه10به استناد تبصره شماره )کمک هزینه مهد کودك160205

100,000115,000( بودجه11به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تحصیلی160209

160210
هزینه کفن و دفن کارکنان و بازنشستگان فوت شده و اعضاء درجه یک خانواده آنان شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم 

( بودجه4 و 3به استناد تبصره هاي شماره )ترحیم 
200,000200,000

360,000360,000هزینه هاي ورزشی کارکنان160212

33,000,00040,000,000سایر هزینه ها170000

33,000,00040,000,000هزینه هاي متفرقه170200

33,000,00040,000,000پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان170203

33,000,00040,000,000پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان17020301

614,306,840801,653,248 (اعتبارات هزینه ای)مجموع مصارف جاری 
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 پنجمبخش 

 (ها ییدارا تملک اعتبارات) یعمران مصارف



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

270,388,000ماموریت كالبدی و شهرسازی000000000000000001

8,900,000برنامه اجرای طرح های  توسعه و تفصيلي شهری 000000000000000021

8,900,000طرح طرحهای مطالعاتي جهت مسائل شهری000000000000020021

200,000بین بخشیبين بخشيانجام عملیات نقشه برداری و برداشت خیابان ها000000000004020021

200,000بین بخشیبین بخشیمرکز شهر1انجام عملیات نقشه برداری و برداشت خیابان های مرکز شهر000000050004020021

900,000فنی و عمرانیفني و عمرانيمطالعات و طراحی پروژه های حوزه  فنی و عمرانی000000000006020021

900,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی بلوار شهید فهمیده1-مرکزتكمیل قرارداد  انجام مطالعات و طراحی مجتمع پارکینگ طبقاتی بلوار شهید فهمیده000000180006020021

2,800,000فنی و عمرانی- خدمات شهری خدمات شهریمطالعه و طراحی پارک و فضای سبز000000000007020021

150,000فنی و عمرانیخدمات شهری پارک حیدری نژاد1-مرکزتكمیل صورتجلسه مطالعه و طراحی پارک حیدری نژاد000000050007020021

150,000فنی و عمرانیخدمات شهریپادادشهر1-مرکزتكمیل صورتجلسه مطالعه و طراحی بهسازی پارک شهربازی پادادشهر000000060007020021

500,000فنی و عمرانیخدمات شهریپارک سیاحتی ساحل1تكمیل صورت جلسه مطالعات و طراحی بهسازی پارک سیاحتی ساحل000000070007020021

350,000فنی و عمرانیخدمات شهریروبروی  رفاه1مطالعات و طراحی مناسب سازی پارک روبروی  رفاه برای معلولین000000080007020021

1 شرقی18مطالعات و طراحی فضای سبز حاشیه میدان جواد االئمه نبش خیابان 000000090007020021
 18میدان جواد االئمه نبش خیابان 

شرقی
350,000فنی و عمرانیخدمات شهری

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری پارک ربیع1مطالعات و طراحی فضای سبز ساحلی  ادامه پارک ربیع000000100007020021

150,000فنی و عمرانیخدمات شهریساحل شرقی1-مرکزتكمیل صورتجلسه مطالعه و طراحی پارک ساحلی حد فاصل پل پنجم تا پارک سیاحتی ساحل000000110007020021

150,000فنی و عمرانیخدمات شهریساحل شرقی1-مرکزمطالعه و طراحی پارک ساحلی شرقی خیابان فاطمی زاده000000120007020021

5,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریمطالعات و طراحی پروژه های حوزه معاونت شهرسازی و معماری000000000011020021

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

150,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخیابان سلمان فارسی1-مرکز(سلمان فارسی)حذف زواید و انتظام بخشی به جداره ها و کف خیابان نادری 000000120011020021

1,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه1-مرکز(ناصری)طرح احیا بازار معین التجار و توانبخشی مجموعه شهری000000130011020021

1,100,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخیابان امام خمینی1-مرکزتهیه طرح بهسازی خیابان امام خمینی000000140011020021

1,300,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخیابان شریعتی1-مرکزخیابان شریعتی(بدنه سازی )مطالعات  طراحی معماری 000000150011020021

100,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری بازار کاوه1-مرکزتكمیل صورتجلسه مطالعات طرح ساماندهی و بهسازی بازار کاوه000000160011020021

150,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری بازار طالفروشان1-مرکزمطالعات و ساماندهی و بهسازی بازار طالفروشان000000170011020021

700,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریامام خمینی شرقی1-مرکز مطالعات طراحی شهری خیابان امام خمینی شرقی000000180011020021

261,488,000(ارتقای كيفيت معماری و سيما و منظر شهری)برنامه زیباسازی شهری  000000000000000031

13,500,000طرح ایجاد و توسعه شبكه روشنائي000000000000010031

000000000001010031
خرید و اجرای تاسیسات روشنایی و  نورپردازی فضاهای عمومی ، ساحلی ، میادین شهری و آب نماها و 

بناها و پل ها

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
13,500,000

بهسازی وتكمیل روشنایی  پارک000000010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
11,000,000

پل پنجم1-مرکزتكمیل صورتجلسه موضوع عملیات اجرای نور پردازی پل پنجم000300010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000

پل چهارم1-مرکزتكمیل صورتجلسه با موضوع عملیات اجرای نور پردازی پل چهارم000400010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000

اتوبان جمهوری1-مرکزبهسازی   و ترمیم نورپردازی زیرگذر شریعتی000500010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
500,000

سطح منطقه1-مرکزتاسیسات و تجهیزات روشنایی و نورپردازی در سطح منطقه 000600010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000

پارک ربیع1تكمیلی اجرای کابل کشی زیرزمینی خطوط برق در پارک ربیع000700010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
400,000
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

میدان شهدا1تكمیلی اجرای نورپردازی ، نصب نازل و رقص نور مربوط به آبنمای میدان شهدا000800010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

بلوار سردار شهید هاشمی1خرید و نصب  تاسیسات روشنایی  پارک سردار هاشمی000900010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
700,000

میدان شریعتی1 تكمیلی خرید دو عدد پایه روشنایی به منظور نصب در میدان شریعتی001000010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
400,000

جواداالئمه1تكمیل صورتجلسه روشنایی تقاطع غیر همسطح جواد االئمه001100010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

 پارک ربیع1تكمیلی تهیه و نصب تاسیسات روشنایی در پل رو گذر مدافعان حرم و زمین ورزشی پارک ربیع001200010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

ریسه بندی000000020001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,500,000

سطح منطقه1ریسه بندی جهت مراسمات و مناسبات در سطح منطقه 000100020001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,500,000

سطح منطقه1تكمیلی خرید ریسه بلوطی هفت رنگ جهت نصب در منطقه  000200020001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

213,498,000طرح ساماندهي ميادین و معابر شهر000000000000030031

29,220,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریساماندهی، بهسازی و نوسازی خیابان ها000000000001030031

29,220,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریساماندهی، بهسازی و نوسازی خیابان ها000000010001030031

5,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری امام شرقی1-مرکزتكمیل بدنه سازی و بهسازی خیابان امام شرقی000100010001030031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه1-مرکزساماندهی تابلوهای واحد های تجاری خیابان های سلمان فارسی ، طالقانی ، چمران و امام خمینی000200010001030031

1تكمیل صورت جلسه بازسازی خیابان امام خمینی حد فاصل شریعتی تا علم الهدی000300010001030031
خیابان امام خمینی حد فاصل 

شریعتی تا علم الهدی
10,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری
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وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1تكمیل صورت جلسه  بازسازی خیابان امام خمینی حد فاصل علم الهدی تا خوانساری000400010001030031
خیابان امام خمینی حد فاصل علم 

الهدی تا خوانساری
10,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری

140,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخیابان جمهوری1تكمیلی احداث نرده گذاری پل عابر پیاده شهید هاشمی و پل خیابان جمهوری000500010001030031

1,200,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه1خرید ، نصب و احداث نرده گذاری  سطح منطقه000600010001030031

400,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریمرکز شهر1عملیات ساماندهی ، تخریب و رفع خطر از برخی بناهای فرسوده مرکز شهر000700010001030031

80,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری خیابان آتشی و خسروی1تكمیلی تخریب و آواربرداری دو واحد بافت فرسوده واقع در خیابان آتشی و خسروی000800010001030031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه1تكمیلی بهسازی دیوارهای ساختمان شهرداری منطقه000900010001030031

400,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریمیدان جواد االئمه1 تكمیلی بهسازی و زیبا سازی سیمای میدان جواد االئمه001000010001030031

4,278,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معمارینقاشی ، زیباسازی، بدنه سازی و مناسب سازی سیمای شهری000000000002030031

4,278,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معمارینقاشی ، زیباسازی، بدنه سازی و مناسب سازی سیمای شهری000000010002030031

1,200,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه1نقاشی ، زیباسازی ، مناسب سازی  وبهسازی سطح منطقه000300010002030031

48,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری بلوار ساحلی و پارک شهید هاشمی1خرید و اجرای رنگ آمیزی و زیبا سازی مناظر بلوار ساحلی و پارک شهید هاشمی000400010002030031

740,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه1تكمیلی خرید و اجرای رنگ آمیزی سرعتگاه بر پایه رزین اکلریک و گل میخ  سطح منطقه000500010002030031

170,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه1 تكمیلی خرید و اجرای رنگ آمیزی در منطقه000600010002030031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری زیرگذر شریعتی1 تكمیلی زیباسازی و ساماندهی ستون های زیرگذر شریعتی در محدوده منطقه000700010002030031

000800010002030031
اجرای نقاشی بر روی دیوارهای فرسوده اتاقک سر درب مترو،جاده ساحلی جنب هتل پارس و پشت 

بیمارستان امام خمینی در منطقه
1

جنب هتل پارس و پشت بیمارستان 

امام خمینی
120,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری

130,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری1-مرکزاحداث سایبان پارچه ای در خیابان سلمان فارسی000000000003030031
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وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

50,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری1-مرکزایجاد سیستم مه پاش در خیابان سلمان فارسی و امام خمینی000000000004030031

34,490,000طرح اجرا و نصب مبلمان شهری000000000000040031

25,390,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی000000000001040031

25,390,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی000000010001040031

10,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری سطح منطقه1-مرکز خرید و تعمیر مبلمان شهری پارکی در سطح منطقه000100010001040031

000200010001040031

تكمیلی خرید لوازم بازی به منظور نصب در پارکهای ادهم،آخر آسفالت،سردار هاشمی 

 متری آخر آسفالت 16،صباغان،کارون،پارک پشت بیمارستان امام ،پارک محله ای دغاغله ،پارک خیابان 

در منطقه

490,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریپارکهای سطح منطقه1

300,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکوی جمهوری اسالمی1خرید، نصب و ایمن سازی مبلمان تندرستی پارک خیابان نبوی000300010001040031

000400010001040031
 ،زیباشهر،شهید 2 و 1 تكمیلی خرید نیمكت و سطل زباله پارکهای سیاحتی،کارون،فروشگاه رفاه،نبوی

دغاغله و جمهوری
1

پارکهای سیاحتی،کارون،فروشگاه 

 ،زیباشهر،شهید 2 و 1رفاه،نبوی

دغاغله و جمهوری

800,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری

800,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریپارک شهید حیدری نژاد1 تكمیلی نصب وایمن سازی مبلمان شهری ،پارکی بازی وتندرستی پارک شهید حیدری نژاد در منطقه000500010001040031

000600010001040031
 تكمیلی خرید لوازم بازی پلی اتیلن به منظور نصب در پارکهای ادهم، آخر آسفالت،هاشمی و مصلی در 

منطقه
1

پارکهای ادهم، آخر آسفالت،هاشمی 

و مصلی
1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری

000700010001040031
تخریب و کفپوش گذاری بلوار ساحلی شرقی حد فاصل پل چهارم الی پل کابلی کنار نرده  ساحلی در 

منطقه
6,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریپل چهارم الی پل کابلی1

5,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریپل پنجم الی پل کابلی1تخریب و کفپوش گذاری بلوار ساحلی شرقی حد فاصل پل پنجم الی پل کابلی کنار نرده  ساحلی در منطقه000800010001040031

خرید ، ساخت، بازسازی و نصب و نگهبانی المان ها، آبنما و آثار حجمی و پمپ های آبنما000000000002040031
خدمات -شهرسازی و معماری 

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
9,100,000

6,100,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخرید ، ساخت، بازسازی و نصب و نگهبانی المان ها، آبنما و آثار حجمی و پمپ های آبنما000000010002040031
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800,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه1 تكمیلی بازسازی و تعمیرات آبنماها در منطقه001200010002040031

100,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه1تكمیلی طراحی،ساخت و نصب المان نوری در منطقه001300010002040031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریپارک ربیع1 تكمیلی ساخت آب نمای کف خشک درپارک ربیع در محدوده منطقه001400010002040031

3,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریمرکز شهر1 تكمیلی خرید و اجرای پایه مجموعه تندیس اسب001500010002040031

200,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه1بازسازی جمالت چلنیومی عیدتان مبارک  جهت نصب001600010002040031

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید و تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنما000000020002040031

1,700,000خدمات شهریخدمات شهریپل پنجم1تكمیلی مونتاز تعدادی تابل برق و خرید لوازم برقی مربوط به آن در پل پنجم در منطقه000200020002040031

250,000خدمات شهریخدمات شهریپل پنجم و بلوار شرقی1تعمیر و سیم پیچی پمپ آب خام در پل پنجم و بلوار شرقی در منطقه000300020002040031

800,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1خرید پمپ و لوازم جانبی000400020002040031

250,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1در منطقه (پمپ های آب خام و پمپ های آبنما)سرویس و تعمیرات و خرید تجهیزات جانبی 000500020002040031

272,680,000 ماموریت محيط زیست و خدمات شهری000000000000000002

239,700,000برنامه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری000000000000000012

226,400,000طرح طراحي و احداث فضای سبز000000000000020012

000000000001020012
خاکبرداری، خاکریزی، پیاده روسازی،  ) احداث، تكمیل، بهسازی پارک، فضای سبز وکمربند سبز

(پارک ها و فضای سبز.... جدولگذاری، چمن کاری، روشنایی و 
28,650,000فنی و عمرانی- خدمات شهریخدمات شهری

000000010001020012
خاکبرداری، خاکریزی، پیاده روسازی،  ) احداث، تكمیل، بهسازی پارک، فضای سبز وکمربند سبز

(پارک ها و فضای سبز.... جدولگذاری، چمن کاری، روشنایی و 
21,500,000فنی و عمرانیخدمات شهری

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریپارک شهربازی1-مرکز تكمیل صورتجلسه بهسازی خطوط و احداث اتاق برق پارک شهربازی000200010001020012

5,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریپل پنجم تا پارک سیاحتی1احداث پارک ساحلی شرقی حد فاصل پل پنجم تا پارک سیاحتی000300010001020012
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500,000فنی و عمرانیخدمات شهری پارک حیدری نژاد1احداث پارک حیدری نژاد000400010001020012

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری جنب سازمان پارک ها1بهسازی پارک سیاحتی ساحل جنب سازمان پارک ها000500010001020012

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه1باغ گیاهشناسی (بوتانیک)000600010001020012

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه1پارک پیوند000700010001020012

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریپل نادری تا پل سفید1بهسازی پارک ساحلی شرق رودخانه کارون پل نادری تا پل سفید000800010001020012

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریخ فاطمی زاده جنب بلوار ساحلی1احداث پارک محله ای انتهای خیابان فاطمی زاده جنب بلوار ساحلی شرقی در منطقه000900010001020012

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهری هكتاری11پارک 1 هكتاری در منطقه11تكمیلی پیاده روسازی پارک 001000010001020012

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهری کوی مشعلی1هكتاری کوی مشعلی2 احداث پارک 001100010001020012

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریپل پنجم تا پارک ربیع1تكمیلی پیاده روسازی ساحل شرقی کنار رودخانه از پل پنجم تا پارک ربیع در منطقه001200010001020012

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری هكتاری20پارک 1 هكتاری ربیع در منطقه20بهسازی محوطه پارک 001300010001020012

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه1بهسازی پارکهای محله ای در منطقه001400010001020012

500,000فنی و عمرانیخدمات شهری کوی مشعلی1بهسازی پارک های سطح کوی مشعلی001500010001020012

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی جمهوری1 خسروی5احداث پارک های محله ای خیابان 001600010001020012

500,000فنی و عمرانیخدمات شهری  کوی اسالم آباد1بهسازی پارک های سطح کوی اسالم آباد001700010001020012

4,400,000فنی و عمرانیخدمات شهریخاکبرداری و خاکریزی000000020001020012

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری پارک ربیع2فاز1تكمیلی خاکریزی نباتی حاشیه شرقی کنار رودخانه جنب پارک ربیع000200020001020012

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریبلوار ساحلی شرقی1خاکبرداری و خاکریزی بلوار ساحلی شرقی000300020001020012
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1,200,000فنی و عمرانیخدمات شهریپل چهارم تا پل سیاه1تكمیلی خاکبرداری جهت احداث سیل بند حد فاصل پل چهارم تا پل سیاه000400020001020012

200,000فنی و عمرانیخدمات شهری پل مدافعان حرم1تكمیلی خاکبرداری و حمل به خارج از کارگاه مقطعی از میدان و آیلند زیر پل مدافعان حرم000500020001020012

2,750,000خدمات شهریخدمات شهریچمن کاری000000030001020012

1لكه گیری و چمنكاری خیابان امام خمینی حدفاصل پل سردار هاشمی تا ایستگاه راه آهن کارون000100030001020012

خیابان امام خمینی حدفاصل پل 

سردار هاشمی تا ایستگاه راه آهن 

کارون

1,000,000خدمات شهریخدمات شهری

000200030001020012
 آخر 16 تیر ، هاشمی ، میدان شریعتی ورودی آخر آسفالت ، خیابان 7تكمیلی چمن کاری پارکهای 

آسفالت
750,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1چمن کاری سطح منطقه000300030001020012

6,550,000خدمات شهریخدمات شهری تامین گل، گیاه، بذر، نهال، هرس درختان و سم و لوازم باغبانی و هزینه ماشین آالت آبیاری000000000002020012

6,550,000خدمات شهریخدمات شهری تامین گل، گیاه، بذر، نهال، هرس درختان و سم و لوازم باغبانی و هزینه ماشین آالت آبیاری000000010002020012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1هرس درختان سطح منطقه000200010002020012

800,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1لوازم باغبانی000300010002020012

1,500,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1تكمیلی خرید سم، کود و کمپوست000400010002020012

250,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1خرید بذر گلهای فصلی بهاره و تابستاانه در منطقه000500010002020012

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1خرید نهال جهت کاشت در منطقه000600010002020012

191,200,000خدمات شهریخدمات شهری(نگهداری)احیای  فضای سبز 000000000003020012

13,300,000طرح طراحي و اجرای شبكه های آبرساني فضای سبز000000000000030012

13,300,000خدمات شهریخدمات شهریاحداث، تكمیل، تجهیز و بهسازی شبكه آب خام فضای سبز000000000001030012
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

13,300,000خدمات شهریخدمات شهریاحداث، تكمیل، تجهیز و بهسازی شبكه آب خام فضای سبز000000010001030012

800,000خدمات شهریخدمات شهریخ آیت اهلل دستغیب1احداث و تكمیل شبكه آب خام فضای سبز زیباشهر001700010001030012

800,000خدمات شهریخدمات شهریپل پنجم1 تكمیلی بهسازی ایستگاه پمپاژ آب خام پل پنجم001800010001030012

500,000خدمات شهریخدمات شهریخ شهید فرضی پور1احداث و تكمیل شبكه آب خام فضای سبز آریاشهر001900010001030012

1احداث و تكمیل شبكه آب خام روبروی تامین اجتماعی تا پارک هفت تیر در منطقه002000010001030012
روبروی تامین اجتماعی تا پارک هفت 

تیر
800,000خدمات شهریخدمات شهری

200,000خدمات شهریخدمات شهریپل هشتم1تكمیلی تعویض لوله ای فلزی ایستگاه پمپاژ آب خام جنب پل هشتم در منطقه002100010001030012

600,000خدمات شهریخدمات شهریمیدان جواد االئمه بسمت پل هاشمی1جابجایی لوله اب خام از میدان جواد االئمه بسمت پل هاشمی002200010001030012

1احداث شبكه اب خام از بلوار سردار هاشمی به طرف خیابان امام002300010001030012
بلوار سردار هاشمی به طرف خیابان 

امام
1,000,000خدمات شهریخدمات شهری

1احداث شبكه اب خام از بلوار سردار هاشمی به طرف خیابان امام002400010001030012
بلوار سردار هاشمی به طرف خیابان 

امام
2,000,000خدمات شهریخدمات شهری

2,000,000خدمات شهریخدمات شهریزیبا شهر خیابان شهید دستغیب1احداث شبكه اب خام زیبا شهر خیابان شهید دستغیب002500010001030012

3,000,000خدمات شهریخدمات شهری فروردین10خیاابان 1 فروردین10خیابان (مخفی شونده)احداث شبكه آبیاری مه پاش002600010001030012

500,000خدمات شهریخدمات شهریخیابان رضوی1تجهیز و بهسازی شبكه آب خام خیابان رضوی002700010001030012

200,000خدمات شهریخدمات شهریسچه رضوی1 میلیمتر مسیر سچه رضوی در منطقه160تكمیلی تعمیر شكستگی لوله پلی اتیلن 002800010001030012

900,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1هزینه ی آب بها ی آب خام فضای سبز002900010001030012

2,000,000برنامه اجرای طرح های جامع و تفصيلي مدیریت پسماند000000000000000032

2,000,000طرح خرید ماشن آالت جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله000000000000020032

2,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید گاری فان و مخازن پسماند و تفكیک زباله000000000001020032

صفحه 41 از 5۶



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

2,000,000خدمات شهریخدمات شهری خرید گاری فان و مخازن پسماند و تفكیک زباله000000010001020032

2,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1تكمیلی احداث جایگاه گاری فان در سطح منطقه000200010001020032

6,850,000برنامه بهبود محيط زیست شهری و بهداشت عمومي000000000000000052

6,850,000طرح احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتي عمومي000000000000020052

6,850,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریاحداث، تكمیل، بازسازی و تعمیر  سرویس  های بهداشتی و آبخوری000000000001020052

6,850,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهری1احداث، تكمیل، بازسازی و تعمیر  سرویس  های بهداشتی و آبخوری000000010001020052

700,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریمرکز شهر1-مرکزتكمیل صورتجلسه  با موضوع مطالعات ، طراحی و احداث سرویس بهداشتی در هسته مرکزی شهر000100010001020052

700,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریسطح منطقه1تكمیل قرارداد تعمیرات سرویسهای بهداشتی در منطقه000200010001020052

1,750,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریپارک شهربازی1بازسازی سرویس بهداشتی پارک شهربازی000300010001020052

500,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریجنب فروشگاه رفاه1تكمیل قرارداد احداث سرویس شش چشمه جنب فروشگاه رفاه000400010001020052

800,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهری پادادشهر11خ 1 پادادشهر11 تكمیلی احداث سرویس بهداشتی خیابان 000500010001020052

800,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریپارک شهید هاشمی1 تكمیلی احداث سرویس بهداشتی پارک شهید هاشمی000600010001020052

800,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریسطح منطقه1تكمیلی تعمیرات سرویس بهداشتی واقع در حوزه خدماتی منطقه000700010001020052

800,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریسطح منطقه1احداث ، تكمیل و بازسازی سرویس بهداشتی و آبخوری های سطح منطقه000800010001020052
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

5,000,000برنامه ساماندهي صنوف و مشاغل مزاحم  شهری000000000000000062

5,000,000طرح احداث و تكميل بازار روز000000000000040062

5,000,000خدمات شهریخدمات شهریاحداث و تكمیل بازار و بازارچه های روز و محله ای000000000001040062

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریمرکز شهر1آماده سازی زمین جهت ساماندهی هسته مرکزی شهر 000000090001040062

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریآخر آسفالت1احداث  بازارچه های روز و محله ای در کوی جمهوری 000000100001040062

1,000,000خدمات شهریخدمات شهرییوسفی1احداث  بازارچه های روز و محله ای در کوی یوسفی000000110001040062

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریباغ شیخ1احداث  بازارچه های روز و محله ای باغ شیخ000000120001040062

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریپادادشهر1احداث  بازارچه های روز و محله ای در پاداد شهر000000130001040062

19,130,000برنامه هدایت آب های سطحي000000000000000072

19,130,000طرح بهسازی مسيل های داخل شهری000000000000020072

15,330,000فنی و عمرانیخدمات شهری لوله گذاری، احداث و درپوش گذاری جوی روباز، اصالح و احداث سیستم دفع آبهای سطحی000000000001020072

11,150,000فنی و عمرانیخدمات شهریلوله گذاری و خرید لوله جهت دفع آبهای سطحی000000010001020072

1اجرای پروژه لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی مرکز شهر000600010001020072
خ ادهم، خ طالقانی، -مرکز شهر

شهید معمارزاده
1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریاتوبان آیت اهلل بهبهانی1اجرای پروژه لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی اتوبان آیت اهلل بهبهانی مرکز شهر000700010001020072

1اجرای پروژه لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی مرکز شهر000800010001020072
خ شهیدگندمی، شهیدصابرپور، شهید 

عظیم،شهید مسجدی
1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری

1اجرای پروژه لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی سطح منطقه000900010001020072
خ فاطمی زاده ، زند و جواد 

16االئمه،بلوار جمهوری نبش 
1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریخ شریعتی،آزادگان1اجرای پروژه لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی مرکز شهر001000010001020072
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

650,000فنی و عمرانیخدمات شهریخیابان کمپانی1تكمیلی جمع آوری و دفع آبهای سطحی خیابان کمپانی001100010001020072

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریپادادشهر،زیباشهر1اجرای پروژه لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی پادادشهر،زیباشهر001200010001020072

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریمرکز شهر1 لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی مر کز شهر001300010001020072

001400010001020072
 فارسیت خیابان طالقانی 250تكمیل صورتجلسه  با موضوع اجرای عملیات لوله گذاری جوی روباز با لوله 

شرقی در منطقه
500,000فنی و عمرانیخدمات شهریخیابان طالقانی1

001500010001020072
لوله گذاری در بلوار ساحلی شرقی حد فاصل پل پنجم تا فروشگاه رفاه ، خیابان رضوی و اتوبان آیت اله 

بهبهانی تا پارک هفت تیر در منطقه
1

حد فاصل پل پنجم تا فروشگاه رفاه ، 

خیابان رضوی و اتوبان آیت اله 

بهبهانی تا پارک هفت تیر

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری کوی مشعلی1اجرای پروژه لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی در کوی مشعلی001600010001020072

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری  کوی اسالم آباد1اجرای پروژه لوله گذاری جهت دفع آب های سطحی در اسالم آباد001700010001020072

4,180,000فنی و عمرانیخدمات شهریهمسان سازی و درپوش گذاری جوی روباز000000020001020072

1,400,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه1تكمیلی همسان سازی درب منهولها در منطقه000200020001020072

2,780,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه1همسان سازی درب منهولها در منطقه000300020001020072

2,800,000خدمات شهریخدمات شهریالیروبی مسیرها و خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب000000000002020072

2,800,000خدمات شهریخدمات شهریالیروبی مسیرها و خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب 000000010002020072

2,800,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1تكمیلی الیروبی و صفحه کشی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب شهری در منطقه000200010002020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید، تعمیر و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ شبكه دفع آبهای سطحی000000000003020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید، تعمیر و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ شبكه دفع آبهای سطحی  در سطح مناطق000000010003020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1خریدو تعمیر پمپهای لجن کش و کف کش000300010003020072
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز
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 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

7,850,000ماموریت ایمني و مدیریت بحران000000000000000003

7,850,000برنامه تهيه و اجرای طرح های ایمني و كاهش خطرپذیری شهر000000000000000013

7,850,000طرح سيل بند ، سيل برگردان و دیوار ساحلي و حائل000000000000010013

7,850,000فنی و عمرانیفني و عمرانياحداث ،تكمیل و بهسازی  دیوار های ساحلی و حائل و سیل بند000000000001010013

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1-مرکزاحداث ،تكمیل و بهسازی  دیوار های ساحلی و حائل در سطح منطقه000000020001010013

900,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی پل چهارم1تكمیلی جدولگذاری و بازسازی دیواره زیر پل چهارم در منطقه000000030001010013

50,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیبلوار ساحلی1تكمیلی نصب دیوار پیش ساخته جهت سیل بند بلوار ساحلی شرقی روبروی هتل پارس000000040001010013

900,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیبلوار ساحلی1خرید دیوار و پایه پیش ساخته بتنی جهت سیل بند بلوار ساحلی شرقی روبروی هتل پارس000000050001010013

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیپل پنجم به سمت پارک ربیع1تكمیلی احداث نرده گذاری ساحل از پل پنجم به سمت پارک ربیع000000060002070031

310,500,000ماموریت حمل و نقل و ترافيک000000000000000004

197,300,000(. ...جدول گذاری، پياده رو، معابر، خط كشي)برنامه بهبود عبور و مرور شهری 000000000000000024

135,500,000طرح لكه گيری، ترميم و نگهداری آسفالت و ابنيه و احداث مسيرها و  زیرسازی و آسفالت معابر موجود000000000000010024

000000000001010024
 لكه گیری، ترمیم سطوح آسفالتی، ترمیم نوار حفاری، روکش و خرید آسفالت معابر اصلی و فرعی و معابر 

فرسوده و احداث مسیرها و زیرسازی، بهسازی، روکش آسفالت و جداول
107,500,000خدمات شهری- فنی و عمرانی خدمات شهری- فني و عمراني 

31,200,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی لكه گیری، ترمیم سطوح آسفالتی و نوار حفاری و روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی و معابر فرسوده000000010001010024

5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیپارک ربیع تا پل ششم1احداث جاده ساحلی حد فاصل پارک ربیع تا پل ششم000500010001010024

1,200,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیزیرگذر شریعتی1تخریب آسفالت و بهسازی با اجرای بتن آب بند در قسمت زیر عرشه غربی الین جنوبی زیرگذر شریعتی000600010001010024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ
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 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

10,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در سطح منطقه000700010001010024

5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1تكمیلی آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در سطح منطقه000800010001010024

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1تكمیلی لكه گیری ،ترمیم نوار حفاری طولی و عرضی آسفالت در منطقه000900010001010024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1تهیه قیر و آسفالت جهت ترمیم نوار حفاری طولی و عرضی در منطقه001000010001010024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1تكمیلی ترمیم نوار حفاری عرضی به صورت پراکنده واقع در حوزه خدماتی منطقه001100010001010024

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1ترمیم نوار حفاری عرضی به صورت پراکنده واقع در حوزه خدماتی منطقه001200010001010024

2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1ترمیم نوارهای حفاری طولی در سطح منطقه001300010001010024

10,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عملیات ضروری لكه گیری مناطق000000020001010024

66,300,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیزیرسازی، قیرپاشی، بهسازی و روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی و معابر فرسوده000000120001010024

50,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1- مركز تكمیل روکش آسفالت در منطقه001200120001010024

2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیطالقانی شرقی1تكمیلی لكه گیری آسفالت بصورت دستی در منطقه001300120001010024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیطالقانی شرقی1زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری اتوبان ایت اله بهبهانی و طالقانی شرقی در منطقه001400120001010024

2,600,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1تكمیلی زیرسازی و آسفالت  دستی کوچه های کم عرض در سطح منطقه001500120001010024

5,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1روکش آسفالت در سطح منطقه001600120001010024

001700120001010024
تكمیلی تخریب آسفالت و بهسازی با اجرای بتن آب بند در قسمت زیر عرشه غربی در الین جنوبی زیر گذر 

شریعتی در منطقه
900,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیزیر گذر شریعتی1

001800120001010024
تكمیلی زیرسازی تا حد الیه اساس کوی جمهوری برخی قطعات خیابان صدیق سراج در کوی جمهوری و 

کوچه های بی نام خیابان فاطمی زاده در منطقه
1,300,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی کوی جمهوری1

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1زیر سازی کوچه های خاکی در سطح منطقه001900120001010024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

000000000003010024
خرید و حمل مصالح مورد نیاز، کرایه ماشین آالت خدمات شهری و اجرای عملیات عمرانی خدمات شهری 

(به استناد تبصره های بودجه)و انجام برخی پروژه ها و فعالیت ها بصورت امانی 
28,000,000خدمات شهریخدمات شهری

000000010003010024
خرید و حمل مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات عمرانی خدمات شهری و انجام برخی پروژه ها و 

(به استناد تبصره های بودجه)فعالیت ها بصورت امانی 
6,000,000خدمات شهریخدمات شهری

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1  با موضوع خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی خدمات شهری منطقه000100010003010024

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1 تكمیلی تهیه و حمل مصالح خدمات شهری در منطقه000200010003010024

000000020003010024
کرایه ماشین آالت خدمات شهری و اجرای عملیات عمرانی خدمات شهری و انجام برخی پروژه ها و 

(به استناد تبصره های بودجه)فعالیت ها بصورت امانی 
22,000,000خدمات شهریخدمات شهری

22,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه1کرایه ماشین آالت مورد نیاز خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی توسط منطقه000100020003010024

7,000,000طرح نصب و ترميم، سنگدال، جداول و رفوژها000000000000020024

اجرا و ترمیم و تعویض جداول فرسوده و رنگ آمیزی جداول خیابان ها000000000001020024
فني و - حمل و نقل و ترافيک

عمراني

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
7,000,000

اجرا و ترمیم و تعویض جداول فرسوده و رنگ آمیزی جداول خیابان ها000000010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
7,000,000

سطح منطقه1 جدولگذاری با جداول رتوش در منطقه000100010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
2,500,000

سطح منطقه1ترمیم و تعویض جداول در سطح منطقه000200010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
2,500,000

 کوی مشعلی1جدول گذاری ترمیم و تعویض جداول کوی مشعلی000300010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

  کوی اسالم آباد1جدول گذاری ترمیم و تعویض جداول کوی اسالم آباد000400010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

29,700,000طرح طراحي و اصالح هندسي معابر و تقاطع های موجود000000000000030024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

000000000001030024
دوربرگردان، آیلند، نرده گذاری، گاردریل، گذرگاه عابر پیاده،  )ایمن سازی، اصالح هندسی معابر و پلها 

(..سرعتكاه و
15,900,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک

6,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاصالح هندسی معابر000000010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک میدان جمهوری1(سازمان عمران)اصالح هندسی میدان جمهوری000400010001030024

000500010001030024
زیرسازی و اصالح هندسی گذر اتصال خیابان امام شرقی به ایستگاه کارون حد فاصل یوسفی تا ایستگاه 

کارون در منطقه
2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکیوسفی1

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکمیدان جمهوری1تكمیل صورتجلسه اصالح هندسی میدان جمهوری000600010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکخیابان آزادگان و بلوار ساحلی1ساخت بوالرد جهت جداسازی معابر مسیر خیابان آزادگان و بلوار ساحلی در منطقه000700010001030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک امام شرقی1تكمیلی اصالح هندسی تقاطع امام شرقی توسط منطقه000800010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکمیدان جمهوری1تكمیلی اصالح هندسی بلوار ساحلی شهید فهمیده در منطقه000900010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجرای گذرگاه عابر پیاده000000020001030024

200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1اجرای گذرگاه  عابر پیاده در سطح منطقه000300020001030024

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1تكمیلی اجرای گذرگاه عابر پیاده واقع در پل شهدای مدافع حرم بلوار جمهوری واقع در منطقه000400020001030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکنرده گذاری زیر پلهای عابر پیاده000000030001030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکروبروی شهربازی1اجرای نرده فلزی زیر پل عابر پیاده روبروی شهربازی000200030001030024

4,800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجرای سرعتكاه آسفالتی000000050001030024

1,200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1احداث سرعتكاه آسفالتی بصورت دستی در منطقه000400050001030024

100,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1 تكمیلی اجرای سرعتكاه آسفالتی توسط منطقه000500050001030024

2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1احداث واجرای سرعتكاه آسفالتی در سطح منطقه000600050001030024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1خرید و نصب سرعتكاه الستیكی در سطح منطقه000700050001030024

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاحداث پهلوگاه اتوبوس000000060001030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک پاداد شهر10خیابان 1 پادادشهر10احداث پهلوگاه اتوبوس در خیابان 000200060001030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکخیابان نادری1احداث پهلوگاه اتوبوس در هسته مرکزی مرکز000300060001030024

2,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجرای دور برگردان000000070001030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکچهارراه آبادان1احداث دوربرگردان چهارراه آبادان000200070001030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکروبروی مصلی1احداث دوربرگردان روبروی مصلی000300070001030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک پادادشهر10خ 1 پادادشهر10احداث دور برگردان خ 000400070001030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار ساحلی1احداث دور برگردان بلوار ساحلی000500070001030024

1احداث دوربرگردان ضلع جنوبی چهار سلمان فارسی با بلوار بهبهانی000600070001030024
ضلع جنوبی چهار سلمان فارسی با 

بلوار بهبهانی
500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

13,800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيکخرید رنگ و اجرای خط کشی معابر، عابر پیاده، نقوش و رنگ آمیزی جداول000000000002030024

13,800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکخرید رنگ و اجرای خط کشی معابر، عابر پیاده، نقوش و رنگ آمیزی جداول000000010002030024

400,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک میدان جمهوری تا پل ششم1-مرکزتهیه و اجرای رنگ آمیزی جداول اتوبان آیت اله بهبهانی از میدان جمهوری تا پل ششم در منطقه001000010002030024

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1خرید رنگ دو جزئی در منطقه001100010002030024

200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1خرید رنگ روغنی و ملزومات جهت رنگ آمیزی سطح منطقه001200010002030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1تكمیل استعالم انجام خط کشی ممتد و منقطع محوری در منطقه001300010002030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1  خرید و اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه001400010002030024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1 خط کشی ممتد و منقطع محوری واقع در منطقه001500010002030024

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1 تكمیلی خرید و اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه001600010002030024

001700010002030024
تكمیلی تهیه و اجرای رنگ آمیزی جداول بلوار ساحلی از پل سیاه تا خیابان جنت ویژه ستاد نوروزی در 

1منطقه 
400,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکپل سیاه تا خیابان جنت1

3,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1تكمیل قرارداد خرید و اجرای رنگ آمیزی جداول در منطقه001800010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاتوبان آیت اله بهبهانی1رنگ آمیزی محوری اتوبان آیت اله بهبهانی001900010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک اتوبان جمهوری1رنگ آمیزی محوری اتوبان جمهوری002000010002030024

002100010002030024
تكمیلی خرید و اجرای خط کشی ممتد و منقطع بلوار ساحلی شرقی حد فاصل پل سیاه تا خیابان جنت، 

مسیر اتوبان آیت اله بهبهانی از میدان جمهوری تا پل ششم در منطقه
1,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار ساحلی شرقی1

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاتوبان ایت اله بهبهانی1خط کشی ممتد و مقطع محوری اتوبان ایت اله بهبهانی از میدان جمهوری تا پل ششم در منطقه002200010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکخیابان شریعتی1رنگ آمیزی محوری خیابان شریعتی002300010002030024

200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1رنگ آمیزی پایه های روشنایی،سطل زباله،نیمكت ها و میل پرچمها واقع در منطقه002400010002030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1خرید رنگ جدولی002500010002030024

5,400,000طرح طراحي و احداث پل عابر پياده000000000000060024

5,400,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافيکاحداث و تكمیل، تجهیز و بهسازی پل های عابر پیاده معمولی و مكانیزه000000000001060024

5,400,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکاحداث و تكمیل، تجهیز و بهسازی پل های عابر پیاده معمولی و مكانیزه000000010001060024

1,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکاتوبان آیت اله بهبهانی1احداث پل عابر پیاده  در اتوبان آیت اله بهبهانی روبروی شهر بازی000400010001060024

300,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکخیابان شریعتی1تكمیلی بهسازی و ترمیم پل زیر گذر بین خیابان شریعتی و رضوی در منطقه000500010001060024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکسطح منطقه1تكمیل قرارداد رنگ آمیزی و شستشوی پلهای عابر پیاده در منطقه000600010001060024

1,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکاتوبان آیت اله بهبهانی1 تعمیرات ومسقف سازی و رنگ آمیزی پل عابر پیاده  اتوبان آیت اهلل بهبهانی000700010001060024

500,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیک شهید هاشمی1 تعمیرات مسقف سازی و رنگ آمیزی پل عابر پیاده  شهید هاشمی000800010001060024

1,100,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیک شهید هاشمی1تكمیلی بهسازی و ترمیم پل عابر پیاده شهید هاشمی واقع در حوزه خدماتی منطقه000900010001060024

500,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکاتوبان جمهوری1 تعمیرات مسقف سازی و رنگ آمیزی پل عابر پیاده  اتوبان جمهوری روبروی هنرستان خدیجه001000010001060024

19,700,000طرح احداث و بهسازی پياده روها000000000000070024

000000000001070024
اجرای مسیر پیاده، همسطح سازی و بهسازی پیاده روها، کفپوش گذاری، جدولگذاری و مناسب سازی 

معابر پیاده

شهرسازی و - فني و عمراني 

معماری

شهرسازی و - فنی و عمرانی 

معماری
19,700,000

000000010001070024
اجرای مسیر پیاده، همسطح سازی و بهسازی پیاده روها، کفپوش گذاری، جدولگذاری و مناسب سازی 

معابر پیاده
19,700,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیخیابان سلمان فارسی1-مركز   خرید مصالح خیابان سلمان فارسی115/17/15/14/18/9/17/3تكمیل صورتجلسه 000300010001070024

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیخ زند تا نادری11 اجرای جدولگذاری آیلند شریعتی  منطقه 000400010001070024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیپادادشهر 19 1 پادادشهر حد فاصل میدان جواد االئمه تا خیابان الدن در منطقه19 تكمیلی پیاده روسازی بتن دکوراتیو 000500010001070024

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیخ زند1اجرای جدول گذاری آیلند و کفپوش گذاری پیاده رو000600010001070024

700,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسلمان فارسی1 تكمیلی پیاده روسازی خیابان شریعتی حد فاصل سلمان فارسی تا کوچه صبا000700010001070024

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیپل چهارم تا پل کابلی1ترمیم پیاده رو  بلوار ساحلی شرقی در منطقه000800010001070024

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیپل کابلی تا پل پنجم1ترمیم پیاده رو  بلوار ساحلی شرقی در منطقه000900010001070024

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی جمهوری1 پیاده رو آیلند شریعتی  حد فاصل مسجد الغدیر تا دبستان عالمه امینی در منطقه001000010001070024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه1ترمیم پیاده رو جدولگذاری و کفپوش گذاری در سطح منطقه001100010001070024

5,400,000برنامه توسعه، تجهيز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومي000000000000000034

5,400,000طرح احداث خطوط ویژه ،ایستگاهها و خرید اتوبوس000000000000010034

000000000001010034
به استناد  )احداث، تكمیل، تجهیز و بهسازی ایستگاه ها ی معمولی و مكانیزه اتوبوس و تاکسی و ریل باس 

(تبصره های بودجه
5,400,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک

000000010001010034
به استناد  )احداث، تكمیل، تجهیز و بهسازی ایستگاه ها ی معمولی و مكانیزه اتوبوس و تاکسی و ریل باس 

(تبصره های بودجه
5,400,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

1,200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1 متری در منطقه3 تكمیلی احداث ایستگاه اتوبوس استیل 000400010001010034

200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکخیابان یوسفی1تكمیلی ساخت سایبان ایستگاه تاکسی خیابان یوسفی توسط منطقه000500010001010034

1,100,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1 پل مكانیزه عابر پیاده در منطقه2 تكمیلی تعمیر و نگهداری 000600010001010034

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1احداث ایستگاه های  تاکسی مرکز شهر000700010001010034

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1احداث ایستگاه های  اتوبوس در مرکز شهر000800010001010034

560,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1تكمیلی احداث ایستگاه تاکسی ون در منطقه000900010001010034

001000010001010034
 تكمیلی بهسازی و نوسازی ایستگاههای اتوبوس میدان جمهوری،باغ شیخ ،باغ معین ،خیابان آزادگان در 

منطقه
1

کوی جمهوری، باغ شیخ ، باغ معین، 

خیابان آزادگان
600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

240,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1بهسازی ایستگاه اتوبوس معمولی ومكانیزه  سطح منطقه001100010001010034

100,000,000برنامه توسعه و ساماندهي پاركينگ000000000000000054

100,000,000طرح طراحي و احداث پاركينگ طبقاتي000000000000010054

حمل و نقل و ترافيکاحداث و تكمیل پارکینگ ها000000000001010054
حمل و نقل و - فنی و عمرانی 

ترافیک
100,000,000
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

100,000,000فنی و عمرانیحمل و نقل و ترافیکپارکینگ  طالقانی1-مرکزاحداث پارکینگ طبقاتی جنب فروشگاه رفاه000000040001010054

7,800,000برنامه سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافيک شهر000000000000000084

7,800,000طرح نصب تابلوهای راهنمایي و رانندگي، شناسایي و تعيين مسير000000000000040084

000000000001040084
خرید،نصب، پشتیبانی، تجهیز و اجرای چراغ های راهنمایی، تابلوهای انتظامی، راهنمای مسیر و تجهیزات 

ترافیكی معمولی و هوشمند
7,800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک

000000010001040084
خرید،نصب، پشتیبانی، تجهیز و اجرای چراغ های راهنمایی، تابلوهای انتظامی، راهنمای مسیر و تجهیزات 

ترافیكی معمولی و هوشمند
7,800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

1تكمیلی ترمیم و نصب تابلوهای مسیر نما بلوار جمهوری ،بلوار آیت اله بهبهانی001100010001040084
 بلوار جمهوری ،بلوار آیت اله 

بهبهانی
50,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

100,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک میدان جمهوری1تكمیلی ترمیم تابلوهای میدان جمهوری توسط منطقه001200010001040084

350,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1 تكمیلی نصب فنداسیون تابلوهای مسیر نما واقع در حوزه خدماتی منطقه001300010001040084

50,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکپل سیاه1تكمیلی تعمیر و بازسازی و نصب تابلو روان پل سیاه در منطقه001400010001040084

120,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک پل شهید هاشمی1 تكمیلی خرید تجهیزات و ابزار آالت پل شهید هاشمی در منطقه001500010001040084

150,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک خیابان فاطمی زاده1 تكمیلی خرید و نصب تجهیزات ترافیكی خیابان فاطمی زاده توسط منطقه001600010001040084

001700010001040084
 تكمیلی خرید و نصب چراغ فرمان به همراه کلیه متعلقات جهت تقاطع امام شرقی واقع در حوزه خدماتی 

منطقه
750,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک امام شرقی1

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1 تكمیلی قرارداد خرید و نصب تابلو چلنیوم با پایه و فنداسیون و میدان در منطقه001800010001040084

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1 تكمیلی احداث چراغ چشمک زن جدید و تعویض پایه ها و باطری های فرسوده در منطقه001900010001040084

25,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار ساحلی1 بلوار ساحلی در منطقهvms تكمیلی ترمیم و راه اندازی تابلو 002000010001040084

600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه1 تكمیلی خرید ونصب تجهیزات ترافیكی در منطقه002100010001040084
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک(ع)اتوبان امام علی 1(ع)خرید و نصب تابلو روان پل عابر پیاده اتوبان امام علی 002200010001040084

2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاتوبان جمهوری و آیت اله بهبهانی1خرید و نصب تابلو راهنمای مسیر در بلوار ساحلی شرقی و اتوبان جمهوری و آیت اله بهبهانی در منطقه002300010001040084

1,355,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاتوبان آیت اله بهبهانی1خرید و نصب تابلوی روان  پل عابر پیاده اتوبان آیت اله بهبهانی002400010001040084

550,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکجواد االئمه1خرید و نصب تجهیزات ترافیكی پل روگذر جدید االحداث جواد االئمه توسط منطقه002500010001040084

4,500,000ماموریت خدمات مدیریت000000000000000005

2,000,000برنامه توسعه شهرداری الكترونيک و ارتقا زیرساختها و فناوری های نوین000000000000000015

2,000,000طرح تهيه  و توليد سخت افزارها،نرم افزارها و شبكه های كامپيوتری000000000000020015

2,000,000بین بخشیفناوری( IT)توسعه  فن آوری اطالعات و ارتباطات 000000000001020015

2,000,000حراستحراستخرید نرم افزار،  تجهیزات و اجرای دوربین های مدار بسته000000020001020015

2,000,000حراستحراستسطح منطقه1 خرید و نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته در منطقه000100020001020015

2,500,000برنامه تحول اداری و مدیریت عملكرد000000000000000035

2,500,000طرح طراحي، احداث، تكميل و تجهيز ساختمان اداری000000000000010035

2,500,000فنی و عمرانیفني و عمرانياحداث، تكمیل، تعمیر، تجهیز و بازسازی ساختمانها و محوطه های اداری000000000001010035

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیاحداث، تكمیل، تعمیر، تجهیز و بازسازی ساختمانها و محوطه های اداری000000010001010035

500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسایت اداری منطقه1تكمیل سالن اجتماعات منطقه001800010001010035

2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسایت اداری منطقه1احداث ، تكمیل و بازسازی ساختمان ها و محوطه های اداری منطقه001900010001010035

28,700,000ماموریت اجتماعي و فرهنگي000000000000000006
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

28,700,000برنامه توسعه زیرساخت ها، ظرفيت ها و فعاليتها و طرح های فرهنگي000000000000000066

21,600,000طرح احداث و تجهيز مجتمع های فرهنگي و هنری000000000000020066

19,500,000فنی و عمرانیفرهنگي و اجتماعياحداث و تكمیل و تجهیز سرای محله000000000002020066

19,500,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیآخر آسفالت1 تكمیل و تجهیز سرای محله کوی جمهوری اسالمی000000010002020066

500,000بین بخشیفرهنگي و اجتماعي1(بازگشایی مدارس)طرح استقبال از مهر 000000000003020066

1,600,000فنی و عمرانیفرهنگي و اجتماعياحداث و تكمیل نمازخانه000000000004020066

1,600,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیپارک شهربازی1بازسازی نمازخانه و سرویس بهداشتی پارک شهربازی 000000010004020066

7,100,000طرح كمک به احداث اماكن ورزشي000000000000040066

7,100,000فنی و عمرانیفرهنگي و اجتماعياحداث، تكمیل، ایمن سازی و بازسازی زمین ها و مجتمع های ورزشی000000000001030066

7,100,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیاحداث، تكمیل، ایمن سازی و بازسازی زمین ها و مجتمع های ورزشی000000010001030066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیسطح منطقه1نورپردازی ، احداث سكو و جدولگذاری زمین های خاکی در منطقه000500010001030066

1 متری16ایمن سازی و چمن زمین ورزشی کوی جمهوری اسالمی در پارک 000600010001030066
 16كوی جمهوری اسالمي در پارک 

متری
1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعی

300,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعی هكتاری20پارک 1 هكتاری20   زمین ورزشی پارک 115/17/1/32/5تكمیل صورتجلسه   000700010001030066

300,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیسطح منطقه1 متری،پارک سیاحتی و پارک غدیر16تكمیلی احداث زمینهای بدمینتون پارک نبوی،پارک خیابان 000800010001030066

2,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیكوی جمهوری1(پارک ربیع  ) تكمیلی احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی آخر آسفالت 000900010001030066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیكوی مشعلي1احداث چمن مصنوعی در کوی  مشعلی001000010001030066

500,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیپارک ربيع1تكمیلی احداث سكوی پایه بلوکی با نشیمن تیرچه بلوک در پارک ربیع001100010001030066

صفحه 55 از 5۶



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه یک1399 بودجه سال 

(اعتبارات تملک دارایي ها)مصارف عمراني معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني
 دفتر برنامه ریزی و بودجه

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیخيابان پيروزی1ساماندهی ورزشگاه قدس واقع در خیابان پیروزی001200010001030066

894,618,000 (اعتبارات تملک دارایی ها)مجموع مصارف عمرانی 

صفحه 5۶ از 5۶




