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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

0110,430,000110,430,000كالبدی و شهرسازی2,158,000,0001درآمدهای ناشی از عوارض عمومی110000

0441,000,000441,000,000محیط زیست و خدمات شهری63,450,0002درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری120000

011,000,00011,000,000ایمنی و مدیریت بحران91,150,0003بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری130000

0297,150,000297,150,000حمل و نقل و ترافیک04درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری140000

013,000,00013,000,000خدمات مدیریت05كمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی150000

017,400,00017,400,000اجتماعی و فرهنگی213,370,0006اعانات ، كمک های اهدایی و دارائی ها160000

002,525,970,0000889,980,000889,980,000جمع كل درآمدها100000

002,000,000697,232,8820697,232,882جمع كل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای200000

000جمع كل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی300000

002,527,970,000697,232,882889,980,0001,587,212,882 جمع كل مصارف جمع كل منابع  

 منطقه دو1399بودجه 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 6۳ 19 صفحه



 سومبخش 

 منابع درآمدی 



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

1,620,855,000659,454,150725,535,5901,384,989,7402,158,000,000درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000

1,552,775,000639,404,602695,112,9821,334,517,5841,877,500,000درآمدهاي ناشی از  توسعه شهر110200

375,000,000124,896,482132,583,646257,480,128410,000,000(مسكونی)عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراكم 110201

375,000,00078,105,513159,558,777237,664,290375,000,000(غير مسكونی )عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراكم 110202

210,000,00090,778,27685,651,331176,429,607210,000,000(مسكونی)عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراكم 110203

210,000,00085,740,84368,661,811154,402,654210,000,000(غيرمسكونی)عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراكم 110204

30,000,00050,000,00070,000,000120,000,000110,000,000عوارض بر بالكن و پيش آمدگی110205

240,000,000207,128,797173,984,881381,113,678540,000,000عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري110206

150,000,000162,374,319147,261,160309,635,479420,000,000عوارض مشرفيت11020601

90,000,00044,754,47826,723,72171,478,199120,000,000درآمد حاصل از تغيير كاربري ها11020602

400,0000500,000عوارض قطع اشجار110208

16,87928,76445,6432,000,000عوارض صدور مجوز حصاركشی و دیوار كشی براي امالك فاقد مستحدثات110209

125,000010,000,000عوارض و درآمدهاي وصولی در حریم شهرها110211

3,000,0001,652,3863,141,6994,794,0853,000,000عوارض تفكيك اراضی و ساختمان110213

3,000,0001,085,4261,502,0732,587,4997,000,000عوارض بر معامالت غيرمنقول110214

106,250,0000000سایر110290

شرح منابع كد

 منطقه دو 1399 منابع بودجه سال 

1399مصوب سال 

            شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  دفتر برنامه ریزي و بودجه

اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

منابع

از 6۳ 20 صفحه



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

شرح منابع كد

 منطقه دو 1399 منابع بودجه سال 

1399مصوب سال 

            شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  دفتر برنامه ریزي و بودجه

اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

منابع

68,080,00020,049,54830,422,60850,472,156280,500,000درآمدهاي ناشی از بهره برداري از فضاي شهر110400

35,000,00014,960,03821,132,48636,092,52483,500,000عوارض نوسازي110401

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

31,000,0005,089,5109,290,12214,379,632187,000,000عوارض بر مشاغل110406

31,000,0005,089,5109,290,12214,379,63231,000,000(مشاغل صنفی)عوارض كسب و پيشه 11040601

0000156,000,000عوارض مشاغل سازمانها و شركتها11040602

2,080,0000000سایر110490

50,0000000عوارض سينما و نمایش11049001

30,0000000(هتل،مسافرخانه وغيره )عوارض بر اماكن عمومی11049002

2,000,0000000حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و سایر حق نظارت% 3عوارض 11049003

41,250,0006,120,6979,125,77615,246,47363,450,000درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000

41,250,0006,120,6979,125,77615,246,47363,450,000درآمدهاي اختصاصی120100

250,00000250,000(ورودي پاركها و اجاره غرف، كيوسكها و دستگاههاي بازي در پاركها )درآمد پارك ها  120102

1,000,00000023,200,000بهاي خدمات  آتش نشانی120107

00012,500,000(تجاري و مسكونی )بهاي خدمات آتش نشانی12010701

از 6۳ 21 صفحه



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

شرح منابع كد

 منطقه دو 1399 منابع بودجه سال 

1399مصوب سال 

                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

منابع

00010,700,000(غيرصنفی)بهاي خدمات آتش نشانی 12010702

40,000,0006,120,6979,125,77615,246,47340,000,000(عادي)بهاي خدمات پسماندهاي شهري مسكونی 120110

123,650,00021,303,58525,035,05946,338,64491,150,000بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000

123,500,00021,303,58525,035,05946,338,64491,000,000بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130100

4,000,000666,813463,5471,130,3604,000,000بهاي خدمات آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري130101

3,000,000845,224537,5911,382,8153,000,000بهاي خدمات كارشناسی و فروش نقشه ها130102

1,500,000375,30828,764404,0724,000,000بهاي خدمات آماده سازي130107

70,000,000023,59523,59580,000,000بهاي خدمات تأمين پاركينگ130109

45,000,00019,416,24023,981,56243,397,8020(درآمد حاصل از خدمات شهري مسكونی و تجاري)سایر 130190

150,000000150,000درآمد حاصل از تاسيسات شهرداري130200

150,0000150,000درآمد حاصل از آگهی هاي تجاري و تبليغات محيطی130204

83,362,50094,633,798112,390,868207,024,666213,370,000اعانات ، كمك هاي اهدایی و دارائی ها160000

83,362,50094,633,798112,390,868207,024,666213,370,000درآمدهاي اتفاقی كه به موجب قانون وصول می شود160200

2,000,00002,000,000 قانون شهرداریها110درآمد حاصل از اجراي ماده 160203

80,000,00094,633,798112,390,868207,024,666210,000,000( اعم از كسر پاركينگ، اضافه بنا و غيره100كليه جرائم كميسيون ماده ) 100جرائم كميسيون ماده 160205

صفحه 22 از 6۳



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

شرح منابع كد

 منطقه دو 1399 منابع بودجه سال 

1399مصوب سال 

                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

منابع

80,000,00055,583,31379,292,639134,875,952140,000,000جرایم تخلفات ساختمانی16020501

39,050,48533,098,22972,148,71470,000,000جریمه حذف پاركينگ16020502

62,500070,000درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه160206

1,300,00001,300,000(سد معبر و غيره)تخلفات شهري وغرامت ها160207

1,869,117,500781,512,230872,087,2931,653,599,5232,525,970,000

0185,000,000210,000,000395,000,0002,000,000منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000

0185,000,000210,000,000395,000,0002,000,000 قانون شهرداري101ماده 210000

185,000,000210,000,000395,000,0002,000,000 قانون شهرداري101 ماده 4 و 3درآمدهاي نقدي ناشی از اجراي تبصره210100

0185,000,000210,000,000395,000,0002,000,000

00000

1,869,117,500966,512,2301,082,087,2932,048,599,5232,527,970,000 جمع منابع

جمع كل درآمدها

جمع كل منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي

جمع كل منابع حاصل از واگذاري دارايي مالي

صفحه 2۳ از 6۳



 چهارمبخش 

 (یا نهیهز اعتبارات) یجار مصارف



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

555,238,638697,232,882هزینه100000

120,473,130171,546,239 جبران خدمات کارکنان110000

29,622,80352,964,288حقوق و دستمزد110100

824,628679,857مبنا کارکنان رسمی و پیمانی/ حقوق ثابت110102

3,121,2023,195,407حقوق و دستمزد کارگران رسمی حکمی مشمول قانون کار110103

25,676,97349,089,024حقوق کارکنان قراردادي110104

90,850,327118,581,952فوق العاده ها و مزایاي شغل110200

4,574,3851,865,600مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی110202

234,5361,095,638مزایاي کارگران رسمی حکمی مشمول قانون کار110203

16,886,57331,783,569مزایاي کارکنان قراردادي110204

47,577,54574,839,545اضافه کار، فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري 110206

21,577,2888,997,600عیدي110208

281,370,000340,959,600استفاده از کاالها و خدمات120000

1,000,0002,300,000ماموریت داخلی و خارجی120100

1,000,0002,300,000ماموریت داخلی120101

167,420,000265,094,600حق الزحمه انجام خدمات قراردادي120200

2,500,0002,500,000اجراي برنامه هاي آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنري120205

 منظقه دو1399بودجه سال 

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

صفحه 24 از 6۳



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منظقه دو1399بودجه سال 

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

1,500,0001,500,000( بودجه18به استناد تبصره شماره )برگزاري مراسم مشترك مذهبی، فرهنگی و اجتماعی با مساجد، هیئت ها و مراکز مذهبی و فرهنگی سطح شهر 12020504

1,000,0001,000,000هزینه هاي گردشگري، ورزشی شهروندان، ورزش محالت و ایستگاه هاي سالمت و مربیان آن12020507

120206

 وزارت کشور، پرداخت حق الجلسه 97/07/17 مورخ 128225بر اساس بخشنامه به شماره )حق الجلسه، حق الوکاله، حق التدریس، حق الترجمه، حق المشاوره 

  (فقط به اعضاي کمیسیونها، کمیته ها و هیأت هاي مصرح در قوانین و مقررات، در صورتی که جلسات در غیر ساعت اداري تشکیل شده باشند، قابل پرداخت می باشد

( بودجه29به استناد تبصره شماره )و هزینه هاي قضائی، ثبتی و حقوقی

1,620,0002,063,000

163,300,000260,531,600واگذاري خدمات شهري120207

120,000,000207,226,600 تنظیف، رفت و روب و حمل زباله12020701

42,800,00053,180,000 هزینه اجرائیات12020702

125,000125,000هزینه مبارزه با جانوران موذي12020703

1,000,000800,000حمل ونقل و ارتباطات120300

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

1,000,000550,000تلفن و فاکس120306

34,700,00015,805,000نگهداري وتعمیر و خرید دارائی هاي ثابت120400

12,000,0005,000,000نگهداري وتعمیر  ساختمان و مستحدثات120401

3,000,0001,000,000نگهداري وتعمیر ماشین آالت و تجهیزات120402

700,000805,000بیمه دارایی هاي ثابت120403

4,500,0001,000,000نگهداري و تعمیر وسائل اداري120405

9,000,0005,000,000مواد و لوازم مصرف نشدنی120406

صفحه 25 از 6۳



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منظقه دو1399بودجه سال 

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

5,500,0003,000,000تعمیر و خرید رایانه ، پرینتر ، اسکنر و وسائل جانبی آن120408

4,500,0004,600,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120500

4,500,0004,600,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120501

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

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

1,000,0001,000,000(حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  )... چاپ نشریات و مطبوعات ، بنر و12050103

10,350,0008,150,000تشریفات120700

10,350,0008,150,000جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی120702

1,500,000800,000جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی12070201

3,500,0002,000,000(ارتباطات و امور بین الملل  )آئین ها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه 1207202

5,000,0005,000,000(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

120,000100,000هزینه هاي بانکی120900

120,000100,000خرید دسته چک و سفته و هزینه انتقال وجوه120901

23,450,00013,000,000آب و برق و سوخت121000

3,500,0002,000,000بهاي آب اماکن شهرداري121001

16,000,0007,000,000بهاي برق مصرفی اماکن شهرداري121002

صفحه 26 از 6۳



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منظقه دو1399بودجه سال 

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

3,950,0004,000,000(اعم از دستگا هاي حرارتی، ماشین آالت، وسائط نقلیه، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)سوخت 121005

29,500,00019,530,000مواد و لوازم مصرف شدنی121100

6,200,0002,500,000خرید لوازم جزئی ساختمان121101

2,000,0001,900,000(........صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهاي شوینده،)لوازم تنظیف و مواد شوینده121104

3,000,000500,000(...تابلو و )لوازم مصرفی خدمات شهري121105

3,500,0003,000,000(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات )لوازم یدکی 121106

5,200,0005,880,000(...کاغذ ، مقواو لوازم التحریر )لوازم مصرفی اداري 121107

4,000,0002,500,000(غذا)موادغذائی121108

100,00050,000لوازم آتش نشانی121109

200,000بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی121110

3,000,0003,000,000لوازم خواب و پوشاك121112

2,500,0000سایر121190

2,530,0002,540,000هزینه هاي مطالعاتی و تحقیقاتی121200

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

30,00040,000خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهاي رایانه اي، فیلم هاي ویدیوئی، وسایر لوازم و ابزار مشابه121208

6,800,0009,040,000اجاره و کرایه121400

6,800,0008,840,000(خودروهاي استیجاري)اجاره ماشین آالت و وسایط نقلیه 121403
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منظقه دو1399بودجه سال 

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

0100,000کرایه وسایط نقلیه121404

0100,000کرایه لوازم و ابزار مختلف121405

80,000,000110,120,000کمک هاي بالعوض150000

80,000,000110,000,000کمک مالی به سازمان هاي وابسته، موسسات انتفاعی و شرکت هاي تابعه150100

80,000,000110,000,000کمک به سازمان هاي وابسته150101

80,000,000110,000,000کمک به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی15010101

0120,000کمک مالی به اشخاص حقیقی150300

120,000حقوق روحانیون مبلغ150304

51,395,50850,607,042رفاه اجتماعی160000

13,884,51627,905,445بیمه و بازنشستگی160100

13,884,51627,905,445حق پس انداز سهم شهرداري،حق بازنشستگی سهم شهرداري،حق بیمه تامین اجتماعی، حق درمان سهم شهرداري و بیمه خدمات درمانی160101

37,510,99222,701,597کمک هاي رفاهی کارمندان160200

8,350,0006,577,000بن ها و کمک هاي غیرنقدي160201

6,500,0005,000,000( بودجه5به استناد تبصره شماره ) کمک هزینه سفرهاي زیارتی کارکنان  16020101

900,000600,000( بودجه7به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تهیه خوار و  بار در ماه مبارك رمضان 16020102

150,00065,000(  بودجه9به استناد تبصره  شماره )هزینه روز زن 16020103

800,000900,000( بودجه8به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تهیه اقالم مورد نیاز آغاز مدارس 16020104

صفحه 28 از 6۳



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزار ریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منظقه دو1399بودجه سال 

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

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

25,612,9929,192,097حق عائله مندي، اوالد160202

2,438,0005,800,000( بودجه13به استناد تبصره شماره )  ( و اصالحات بعدي آن97/05/10 مورخ 1200/66220بر اساس دستورالعمل شماره  )کمک هزینه ایاب و ذهاب 160204

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

150,000172,500( بودجه11به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تحصیلی160209

160210
 و 3به استناد تبصره هاي شماره )هزینه کفن و دفن کارکنان و بازنشستگان فوت شده و اعضاء درجه یک خانواده آنان شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم 

( بودجه4
500,000500,000

360,000360,000هزینه هاي ورزشی کارکنان160212

22,000,00024,000,000سایر هزینه ها170000

22,000,00024,000,000هزینه هاي متفرقه170200

22,000,00024,000,000پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان170203

22,000,00024,000,000پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان17020301

555,238,638697,232,882 (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

110,430,000ماموریت كالبدی و شهرسازی000000000000000001

4,130,000برنامه اجرای طرح های  توسعه و تفصيلي شهری 000000000000000021

4,130,000طرح طرحهای مطالعاتي جهت مسائل شهری000000000000020021

450,000بین بخشیبين بخشيتجهیز واحد نقشه برداری000000000003020021

450,000بین بخشیبین بخشیسطح منطقه2تجهیز واحد نقشه برداری  در سطح منطقه 000000000003020021

400,000بین بخشیبين بخشيانجام عملیات نقشه برداری و برداشت خیابان ها000000000004020021

200,000بین بخشیبین بخشیکیانشهر2انجام عملیات نقشه برداری و برداشت خیابانهای کیانشهر 000000060004020021

200,000بین بخشیبین بخشیسطح منطقه2انجام عملیات نقشه برداری و برداشت  پروژه های عمرانی در سطح منطقه 000000070004020021

480,000فنی و عمرانیفني و عمرانيمطالعات و طراحی پروژه های حوزه  فنی و عمرانی000000000006020021

300,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی2سطح منطقه 2مطالعات و طراحی پروژه های عمرانی مورد نیاز منطقه000000190006020021

180,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیمهر شهر2تكمیل مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم سالن ورزشی چند منظوره مهرشهر در منطقه000000200006020021

2,300,000فنی و عمرانی- خدمات شهری خدمات شهریمطالعه و طراحی پارک و فضای سبز000000000007020021

350,000فنی و عمرانیخدمات شهری پارک  شهربازی  جنب پارک آبی2تكمیل صورتجلسه مطالعه و طراحی  پارک  شهربازی  جنب پارک آبی000000130007020021

100,000فنی و عمرانیخدمات شهریمسیر ساحلی پشت کتابخانه مرکزی2در منطقه (بوتانیک)تكمیل صورتجلسه مطالعه و طراحی باغ گیاه شناسی 000000140007020021

400,000فنی و عمرانیخدمات شهریحد فاصل پل سیاه تا پل هفتم2تكمیل صورتجلسه مطالعه و طراحی ساحلی غرب کارون حد فاصل پل سیاه تا پل هفتم در منطقه000000150007020021

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

صفحه ۳0 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

132مطالعه و طراحی فضای سبز حد فاصل خیابان الله یک تا الدن 000000160007020021
کیانشهر حد فاصل خیابان الله یک تا 

13الدن 
450,000فنی و عمرانیخدمات شهری

500,000فنی و عمرانیخدمات شهری(ع)بلوار امام رضا2جهت واگذاری به سازمان پارکها و فضای سبز (ع)انجام مطالعات و طراحی فضای سبز بلوار امام رضا000000170007020021

000000180007020021
 هكتاری مسیر خانه سازی جهت واگذاری به سازمان پارکها و فضای 18انجام مطالعات و طراحی فضای سبز 

سبز
500,000فنی و عمرانیخدمات شهریمسیر خانه سازی2

500,000فنی و عمرانیخدمات شهری طراحی و مطالعات پروژههای دفع آبهای سطحی000000000008020021

500,000فنی و عمرانیخدمات شهریکیانشهر2مطالعات طرح شبكه دفع آبهای سطحی کیانشهر 000000020008020021

106,300,000(ارتقای كيفيت معماری و سيما و منظر شهری)برنامه زیباسازی شهری  000000000000000031

36,800,000طرح 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
36,800,000

بهسازی وتكمیل روشنایی  پارک000000010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
33,000,000

پل هفتم2-مرکز99بهسازی، نوسازی و ترمیم نورپردازی آبشار رنگین کمان کارون در سال 001300010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

پل جزیره2-مرکز99بهسازی، نوسازی و ترمیم  نورپردازی پل جزیره در سال 001400010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

سطح منطقه2تاسیسات و تجهیزات روشنایی و نورپردازی در سطح منطقه001500010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

صفحه ۳1 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

سطح منطقه2(1399سال  )خرید وسایل برقی جهت تعمیرات روشنایی میادین و پارکهای منطقه  001600010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000

001700010001010031
تكمیل قرارداد  خرید و نصب برجهای روشنایی پارک ساحلی غربی حد فاصل مجتمع تفریحی بازیل تا پل 

سوم در منطقه
2

پارک ساحلی غربی حد فاصل مجتمع 

تفریحی بازیل

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
700,000

کیانشهر2تكمیل قرارداد خرید و نصب فونداسیون پایه های روشنایی در منطقه001800010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
650,000

 هكتاری42پارک 2 هكتاری42تعمیرات تاسیسات روشنایی پارک ساحلی 001900010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000

میدان هجرت2-مرکز99بهسازی و نوسازی و ترمیم نورپردازی میدان هجرت  در سال 002000010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
500,000

پل پیچ استادیوم992بهسازی، نوسازی و ترمیم پل پیچ استادیوم در سال 002100010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
500,000

پل هفتم2بهسازی، نوسازی و ترمیم  روشنایی  پل هفتم 002200010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
500,000

کیانشهر2احداث فونداسیون پایه های روشنایی جهت بلوارهای اصلی کیانشهر در منطقه002300010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000

کیانشهر2 هكتاری42  و پایه روشنایی جهت جاده ساحلی و پارک smdخرید پرژکتور 002400010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
7,000,000

بلوار ساحلی2احداث فنداسیون پایه های روشنایی جاده ساحلی 002500010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000

کیانشهر2خرید برج های روشنایی جهت میادین محدوده کیانشهر 002600010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000

صفحه ۳2 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

پل سفید2-مرکز98تكمیل نورپردازی پل سفید در سال 002700010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
5,000,000

سطح منطقه2 متری جهت پارکهای ساحلی و محله ای9خرید فونداسیون و  پایه روشنایی 002800010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000

امانیه بلوار سپاه2 متر  جهت بلوار سپاه امانیه 10/5خرید پایه روشنایی با ارتفاع 002900010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,150,000

کیانشهر2خرید و نصب پایه روشنایی دکراتیو جهت بلوار منتهی به ساختمان اداری منطقه003000010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000

ریسه بندی000000020001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
3,800,000

کیانپارس2خرید ریسه برقی جهت نورپردازی معابر کیانپارس 000300020001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

کیان  آباد2خرید ریسه برقی جهت نورپردازی معابر کیان آباد000400020001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

امانیه2خرید ریسه برقی جهت نورپردازی معابر امانیه000500020001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

کیانشهر2خرید ریسه برقی جهت نورپردازی معابر کیانشهر 000600020001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
800,000

8,300,000طرح ساماندهي ميادین و معابر شهر000000000000030031

8,300,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معمارینقاشی ، زیباسازی، بدنه سازی و مناسب سازی سیمای شهری000000000002030031

صفحه ۳۳ از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

8,300,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معمارینقاشی ، زیباسازی، بدنه سازی و مناسب سازی سیمای شهری000000010002030031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه2بهسازی و رنگ آمیزی پل های سطح منطقه000900010002030031

400,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه2-مرکز(افقی و عمودی)در سطح منطقه (نقاشی دیواری)بدنه سازی و بهسازی بافت های فرسوده 001000010002030031

300,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه2-مرکزدر سطح منطقه (نقاشی دیواری افقی)بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده 001100010002030031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه2خرید رنگ جهت رنگ آمیزی و امحاء دیوارهای فرسوده001200010002030031

800,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکیانپارس2رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده کیانپارس001300010002030031

800,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریامانیه2رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده امانیه001400010002030031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری2پارکهای سطح منطقه 2بهسازی و رنگ آمیزی پایه های روشنایی موجود در پارکهای سطح منطقه001500010002030031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری2سطح منطقه 2اجرای رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده  در سطح منطقه001600010002030031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکیان آباد زیر گذر دغاغله2طراحی و اجرای سفال کاری زیر گذر دغاغله  واقع در کیان آباد001700010002030031

61,200,000طرح اجرا و نصب مبلمان شهری000000000000040031

24,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی000000000001040031

24,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی000000010001040031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری هكتاری42پارک 2-مرکز مترمربع در منطقه3500 هكتاری به متراژ 42خرید کفپوش جهت نصب در پارک 000900010001040031

2 هكتاری42تكمیل صورتجلسه عملیات بتن دکوراتیو پیاده رو ضلع شرقی محوطه آبنمای 001000010001040031
 42ضلع شرقی محوطه آبنمای 

هكتاری
1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری

1,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریبلوار چمران2-مرکزخرید و بهسازی مبلمان خیابان چمران001100010001040031

صفحه ۳4 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه2(سطل زباله، نیمكت بتنی و گلدان های بتنی )خرید مبلمان شهری001200010001040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه2خرید نیمكت و سطل زباله جهت بلوارها و بوستانها در منطقه001300010001040031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه2خرید هفت مجموعه وسایل بازی پلی اتیلن جهت پارکهای سطح منطقه001400010001040031

1,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه2تعمیرات وسایل بازی پارکهای سطح منطقه001500010001040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه2تعمیرات وسایل تندرستی پارک های سطح منطقه001600010001040031

500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری پارک کودک کیانشهر2خرید وسایل بازی پلی اتیلن جهت پارک کودک کیانشهر001700010001040031

500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریپارک بوستان روبروی سرای محله2خرید و نصب وسایل تندرستی  جهت پارک بوستان روبروی سرای محله001800010001040031

3,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری2سطح منطقه 2-مرکزخرید کفپوش گرانولی جهت زمین های بازی پارکهای سطح منطقه001900010001040031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری2سطح منطقه 2-مرکز خرید مبلمان شهری پارکی در سطح منطقه002000010001040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری2سطح منطقه 2خرید میزپینگ پنگ و شطرنج جهت پارکهای سطح منطقه002100010001040031

3,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری هكتاری42پارک 2 هكتاری وپارک جزیره42بهسازی و تعمیر وسایل بازی چوبی 002200010001040031

3,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری هكتاری42پارک 2خرید قطعات تندرستی و پلی اتیلن جهت تعمیر وسایل موجود در پارک ها002300010001040031

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
36,700,000

صفحه ۳5 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

22,700,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخرید ، ساخت، بازسازی و نصب و نگهبانی المان ها، آبنما و آثار حجمی و پمپ های آبنما000000010002040031

1,900,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه2المان آفرینش در منطقه001700010002040031

300,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری فلكه فلسطین2تكمیل صورتجلسه آبنمای ریتمیک فلكه فلسطین در منطقه001800010002040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکیانپارس2خرید پایه پرچم جهت نصب در محدوده کیانپارس  و ساحلی001900010002040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکیانشهر2خرید پایه پرچم جهت نصب در محدوده کیانشهر002000010002040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریامانیه2خرید پایه پرچم جهت نصب در محدوده امانیه002100010002040031

1,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریپارک جزیره2احداث المان یادمان شهدای گمنام غواص واقع در پارک جزیره002200010002040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریپارک جزیره2تعمیر و راه اندازی آبنمای پارک جزیره در منطقه002300010002040031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریمیدان چمران2تكمیل قرارداد  با موضوع بهسازی آبنمای میدان چمران002400010002040031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه2خرید طرح های نوشتاری چلنیوم به مناسبت مراسمات ملی و مذهبی جهت نصب در سطح منطقه002500010002040031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه2تعمیر، بهسازی  و راه اندازی آبنماهای سطح منطقه002600010002040031

2روبروی ساختمان اداری منطقه دو (ره )اجرای المان میدان امام خمینی 002700010002040031
کیانشهرروبروی ساختمان اداری 

منطقه دو
2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری

6,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری هكتاری42پارک 2اجرای آبنمای طرح قاصدک پل لشكر002800010002040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری هكتاری42پارک 2اجرای آبنمای موزیكال جاده ساحلی002900010002040031

14,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید و تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنما000000020002040031

10,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2خرید پمپ جهت آبنماها و ایستگاههای پمپاژ در منطقه000600020002040031

صفحه ۳6 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

4,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2 تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنمای  سطح منطقه000700020002040031

441,000,000 ماموریت محيط زیست و خدمات شهری000000000000000002

377,300,000برنامه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری000000000000000012

363,700,000طرح 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 
54,000,000فنی 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 
44,500,000فنی و عمرانیخدمات شهری

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریپل شهید دغاغله2تكمیل و بهسازی پارک جنب پل شهید دغاغله001800010001020012

750,000فنی و عمرانیخدمات شهری پارک کوثر غربی کیانپارس2تكمیل قرارداد   با موضوع ترمیم پیاده روهای پارک کوثر غربی کیانپارس در منطقه001900010001020012

750,000فنی و عمرانیخدمات شهری غربی21خیابان 2 غربی کیانپارس در منطقه21تكمیل قرارداد  با موضوع  بهسازی فضای سبز خیابان 002000010001020012

3,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریپارک محله ای شهید بهنام محمدی2اجرای عملیات تكمیل پارک بهنام محمدی واقع در کیانشهر002100010001020012

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریزردشت2تكمیل صورتجلسه با موضوع تكمیل پارک زردشت در منطقه002200010001020012

2تكمیل صورتجلسه  با موضوع  تكمیل فضای سبز ساحل کنار پل معلق تا جزیره در منطقه002300010001020012
 فضای سبز ساحل کنار پل معلق تا 

جزیره
1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریتقاطع بلوار امام رضا و خیابان ایثار2احداث پارک تقاطع بلوار امام رضا و خیابان ایثار002400010001020012

002500010001020012
پروژه مشارکتی  )طبق صورتجلسه  سازمان خدمات موتوری )تكمیل احداث پارک شهربازی واقع در منطقه  

)
3,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریپدافند2

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری ساحلی غربی بین پل نادری تا معلق2تكمیل صورتجلسه با موضوع احداث پارک ساحلی غربی بین پل نادری تا پل معلق002600010001020012

صفحه ۳7 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

002700010001020012
موضوع احداث فضای سبز ساحلی غربی حد فاصل پل سیاه تا  (سازمان خدمات موتوری  )تكمیل صورتجلسه 

پل هفتم در منطقه
2

ساحلی غربی حد فاصل پل سیاه تا پل 

هفتم
3,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریساحلی حد فاصل پل سفید تا پل نادری2بهسازی پارک ساحلی حد فاصل پل سفید تا پل نادری002800010001020012

2بهسازی پارک ساحلی حد فاصل پل سیاه تا پل علی ابن مهزیار002900010001020012
 ساحلی حد فاصل پل سیاه تا پل علی 

ابن مهزیار
4,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهری7 و الله 2 خیابانهای رز 22احداث پارک خیابانهای رز 003000010001020012

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه2بهسازی پارکهای سطح منطقه003100010001020012

10,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری هكتاری42پارک 2 هكتاری42بهسازی پارک 003200010001020012

003300010001020012
سازمان  )تكمیل صورتجلسه  با موضوع احداث فضای سبز حاشیه کارون حد فاصل پل جزیره تا پل سیاه 

(بهسازی و نوسازی
2

فضای سبز حاشیه کارون حد فاصل پل 

جزیره تا پل سیاه
4,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری

2ادامه عملیات تكمیل پارک الله و پارک کودک واقع در کیانشهر003400010001020012
پارک الله و پارک کودک واقع در 

کیانشهر
4,500,000فنی و عمرانیخدمات شهری

6,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریخاکبرداری و خاکریزی000000020001020012

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریخیابانهای بلوار ارتش2خاکبرداری و خاکریزی خیابانهای بلوار ارتش000600020001020012

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه2تكمیل قرارداد  با موضوع خاکبرداری و خاکریزی در سطح منطقه000700020001020012

3,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه2(99سال )خاکریزی نباتی سطح منطقه  000800020001020012

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریچمن کاری000000030001020012

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2 چمن کاری در سطح منطقه000400030001020012

صفحه ۳8 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

15,000,000خدمات شهریخدمات شهری تامین گل، گیاه، بذر، نهال، هرس درختان و سم و لوازم باغبانی و هزینه ماشین آالت آبیاری000000000002020012

15,000,000خدمات شهریخدمات شهری تامین گل، گیاه، بذر، نهال، هرس درختان و سم و لوازم باغبانی و هزینه ماشین آالت آبیاری000000010002020012

2,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2خرید کود، سم000700010002020012

500,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2خرید لوازم باغبانی000800010002020012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2هرس درختان000900010002020012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2کرایه ماشین آالت آبیاری001000010002020012

4,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2خرید بذر و گل001100010002020012

4,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2خرید نهال001200010002020012

2,500,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2جهت کاشت در سطح منطقه(رقم زاهدی  )خرید نخل مثمر 001300010002020012

289,700,000خدمات شهریخدمات شهری(نگهداری)احیای  فضای سبز 000000000003020012

حمل و نقل و ترافيکاحداث پارک ترافیک000000000010020012
فرهنگی و / حمل و نقل و ترافیک

امور اجتماعی
5,000,000

حمل و نقل و ترافیککیانشهر2احداث و تجهیز پارک آموزشی ترافیک در کیانشهر 000000010010020012
فرهنگی و / حمل و نقل و ترافیک

امور اجتماعی
5,000,000

13,600,000طرح طراحي و اجرای شبكه های آبرساني فضای سبز000000000000030012

13,600,000خدمات شهریخدمات شهریاحداث، تكمیل، تجهیز و بهسازی شبكه آب خام فضای سبز000000000001030012

13,600,000خدمات شهریخدمات شهریاحداث، تكمیل، تجهیز و بهسازی شبكه آب خام فضای سبز000000010001030012

صفحه ۳9 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

900,000خدمات شهریخدمات شهری هكتاری42پارک 2 هكتاری در منطقه42تكمیل صورتجلسه با موضوع بهسازی ایستگاه پمپاژ آب خام پارک 003000010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریدغاغله2احداث وتوسعه خط دوم شبكه آب خام مسیر دغاغله تا پارک ایثار003100010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریکیانشهر2تكمیل شبكه آب خام کیانشهر003200010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریمهر شهر2احداث شبكه آب خام مهر شهر003300010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهری(مسیر پدافند)ایستگاه دغاغله 2(مسیر پدافند) ایستگاه دغاغله GRPتكمیل صورتجلسه با موضوع  بهسازی لوله 003400010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریکیانشهر62 از پل سوداکر تا ابتدای منطقه GRPبهسازی خط 003500010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریدغاغله2خرید پمپ وتعمیرات پمپهای شبكه آب خام دغاغله003600010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریکیانشهر2انشعابات آب خام معابر فرعی کیانشهر003700010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریساحلی غربی2تعمیرات پمپهای شبكه آب خام بلوارساحلی003800010001030012

2احداث خط انتقال آب خام ایستگاه موحدین و اطراف میدان صیاد شیرازی  در منطقه003900010001030012
ایستگاه موحدین تا میدان صیاد 

شیرازی
1,000,000خدمات شهریخدمات شهری

2احداث خط انتقال آب خام ایستگاه دغاغله تا میدان پلیس راه قدیم در منطقه004000010001030012
ایستگاه دغاغله تا میدان پلیس راه 

قدیم
1,000,000خدمات شهریخدمات شهری

2تكمیل صورتجلسه با موضوع  بهسازی ایستگاه پمپاژ آب خام موحدین در منطقه004100010001030012
ایستگاه موحدین تا میدان صیاد 

شیرازی
700,000خدمات شهریخدمات شهری

2,000,000خدمات شهریخدمات شهری2سطح منطقه  2خرید لوله پلی اتیلن جهت تعمیرات  شبكه آب خام در سطح منطقه004200010001030012

3,000,000برنامه اجرای طرح های جامع و تفصيلي مدیریت پسماند000000000000000032

صفحه 40 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

3,000,000طرح خرید ماشن آالت جمع آوری زباله و سطل های مخصوص زباله000000000000020032

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید گاری فان و مخازن پسماند و تفكیک زباله000000000001020032

3,000,000خدمات شهریخدمات شهری خرید گاری فان و مخازن پسماند و تفكیک زباله000000010001020032

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2خرید جایگاه گاری فان در سطح منطقه000300010001020032

2,700,000برنامه بهبود محيط زیست شهری و بهداشت عمومي000000000000000052

2,700,000طرح احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتي عمومي000000000000020052

2,700,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریاحداث، تكمیل، بازسازی و تعمیر  سرویس  های بهداشتی و آبخوری000000000001020052

2,700,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهری2احداث، تكمیل، بازسازی و تعمیر  سرویس  های بهداشتی و آبخوری000000010001020052

800,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهری هكتاری42پارک 2 هكتاری42تعمیر و بهسازی سرویس های  بهداشتی پارک 000900010001020052

400,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریپارک ساحلی و جزیره2تكمیل قرارداد  با موضوع تعمیر و بازسازی سرویس های بهداشتی پارک ساحلی و جزیره در منطقه001000010001020052

500,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریکیانشهر2تعمیر و بهسازی سرویس بهداشتی پارک ایثار001100010001020052

500,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهری غربی کیانپارس15خیابان 2 غربی کیانپارس15مرمت و بازسازی سرویس بهداشتی  واقع در خیابان 001200010001020052

صفحه 41 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

500,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریامانیه2مرمت و بازسازی سرویس بهداشتی پارک دولت001300010001020052

8,000,000برنامه ساماندهي صنوف و مشاغل مزاحم  شهری000000000000000062

8,000,000طرح احداث و تكميل بازار روز000000000000040062

8,000,000خدمات شهریخدمات شهریاحداث و تكمیل بازار و بازارچه های روز و محله ای000000000001040062

1,500,000خدمات شهریخدمات شهریمهرشهر2احداث بازارچه  مهر شهر 000000140001040062

1,500,000خدمات شهریخدمات شهریکیانشهر2ساخت انبار هایپر مارکت کیانشهر در منطقه  000000150001040062

1,500,000خدمات شهریخدمات شهریکیانشهر2اجرای فنداسیون و حوضچه متعادل ساز جهت نصب پكیج خانه فاضالب در منطقه000000160001040062

2,000,000خدمات شهریخدمات شهریکیانشهر2 در منطقه  98تكمیل بازارچه کیانشهر در سال 000000170001040062

1,500,000خدمات شهریخدمات شهریکیانپارس2احداث بازارچه کیانپارس 000000180001040062

50,000,000برنامه هدایت آب های سطحي000000000000000072

50,000,000طرح بهسازی مسيل های داخل شهری000000000000020072

38,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری لوله گذاری، احداث و درپوش گذاری جوی روباز، اصالح و احداث سیستم دفع آبهای سطحی000000000001020072

32,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریلوله گذاری و خرید لوله جهت دفع آبهای سطحی000000010001020072

2عملیات دفع آبهای سطحی زیر پل کیان آباد و انتهای خیابان وهابی در منطقه001800010001020072
 زیر پل کیان آباد و انتهای خیابان 

وهابی
1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهری

5,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری2سطح منطقه  2خرید لوله جهت دفع آبهای سطحی001900010001020072

صفحه 42 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

002000010001020072
 متری بین الله و الدن تا بلوار 32ادامه لوله گذاری دفع آبهای سطحی بلوار ارتش حد فاصل خیابان 

مدرس در منطقه
3,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریبلوار ارتش2

3,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریخیابانهای رز کیانشهر2عملیات دفع آبهای سطحی خیابانهای رز کیانشهر002100010001020072

3,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکیانشهر2عملیات دفع آبهای سطحی کیانشهر002200010001020072

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریامانیه2عملیات دفع آبهای سطحی امانیه002300010001020072

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکیانپارس2عملیات دفع آبهای سطحی کیانپارس002400010001020072

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکیان آباد2عملیات دفع آبهای سطحی کیان آباد002500010001020072

9,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریامانیه و کیانپارس شرقی و غربی2اجرای عملیات لوله گذاری و دفع آبهای سطحی در امانیه و کیانپارس شرقی و غربی002600010001020072

2عملیات دفع آبهای سطحی میدان پلیس راه قدیم002700010001020072
- میدان پلیس راه قدیم اهواز

اندیمشک
5,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری

5,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریهمسان سازی و درپوش گذاری جوی روباز000000020001020072

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه2تكمیل قرارداد همسطح سازی دریچه های فاضالب با درب بتنی بصورت پراکنده در منطقه000400020001020072

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکیانشهر2همسطح سازی دریچه های فاضالب معابر کیانشهر000500020001020072

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریامانیه2همسان سازی درب منهولها معابر امانیه000600020001020072

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکیانپارس2همسطح سازی دریچه های فاضالب معابر کیانپارس000700020001020072

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکیان آباد2همسطح سازی دریچه های فاضالب معابر کیان آباد000800020001020072

6,000,000خدمات شهریخدمات شهریالیروبی مسیرها و خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب000000000002020072

صفحه 4۳ از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

6,000,000خدمات شهریخدمات شهریالیروبی مسیرها و خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب 000000010002020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریکیانپارس2الیروبی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب  معابر کیانپارس000300010002020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریکیان آباد2الیروبی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب  معابر کیان آباد000400010002020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریامانیه2الیروبی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب  معابر امانیه000500010002020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسید خلف2الیروبی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب  معابر سید خلف000600010002020072

2,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2الیروبی شبكه فاضالب در نواحی چهارگانه در منطقه000700010002020072

6,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید، تعمیر و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ شبكه دفع آبهای سطحی000000000003020072

6,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید، تعمیر و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ شبكه دفع آبهای سطحی  در سطح مناطق000000010003020072

2,000,000خدمات شهریخدمات شهریکیانپارس2تجهیز، تعمیر و نگهداری از تاسیسات وایستگاه های پمپاژ شبكه دفع آبهای سطحی  کیانپارس000400010003020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریامانیه2تجهیز، تعمیر و نگهداری از تاسیسات وایستگاه های پمپاژ شبكه دفع آبهای سطحی امانیه000500010003020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریکیان آباد2تجهیز، تعمیر و نگهداری از تاسیسات وایستگاه های پمپاژ شبكه دفع آبهای سطحی کیان آباد000600010003020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریکیانشهر2تجهیز، تعمیر و نگهداری از تاسیسات وایستگاه های پمپاژ شبكه دفع آبهای سطحی کیانشهر000700010003020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2خرید الكترو پمپ لجن کش جهت دفع آبهای سطحی سطح منطقه000800010003020072

11,000,000ماموریت ایمني و مدیریت بحران000000000000000003

9,500,000برنامه تهيه و اجرای طرح های ایمني و كاهش خطرپذیری شهر000000000000000013

صفحه 44 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

9,500,000طرح سيل بند ، سيل برگردان و دیوار ساحلي و حائل000000000000010013

9,500,000فنی و عمرانیفني و عمرانياحداث ،تكمیل و بهسازی  دیوار های ساحلی و حائل و سیل بند000000000001010013

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیپل کابلی تا سید خلف2ساخت و ترمیم نرده های ساحلی از پل کابلی تا سید خلف در منطقه000000070001080031

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیان آباد2احداث ادامه دیوار سنگی پل دغاغله سمت کیان آباد در منطقه  000000080001010013

2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی حد فاصل پل هشتم تا پل نادری2بهسازی دیوار سنگی حد فاصل پل هشتم تا پل نادری 000000090001010013

2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیپل سفید2ترمیم دیواره و پیاده رو پل سفید 000000100001010013

1,500,000برنامه توسعه و تقویت سيستم ایمني و آتش نشاني000000000000000023

1,500,000طرح طراحي، احداث و تجهيز ایستگاه آتش نشاني000000000000010023

500,000فنی و عمرانیخدمات شهریاحداث و تكمیل و تجهیز و بهسازی ایستگاه ها و برج های عملیاتی تک منظوره000000000001010023

500,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه2تعمیر، بازسازی و بهسازی ایستگاه های آتش نشانی000000040001010023

500,000فنی و عمرانیخدمات شهریکیانشهر2تعمیر و بهسازی ساختمان آتش نشانی کیانشهر000100040001010023

1,000,000خدمات شهریخدمات شهری خرید و تعمیر ماشین آالت، تجهیزات آتش نشانی و وسایل ایمنی مورد نیاز000000000002010023

000000010002010023
و تجهیزات امداد و نجات و آوار   (آتش نشانی، تانكر، خودرو پیشرو و امداد و نجات)خرید و تعمیر خودرو 

برداری و وسایل ایمنی و آموزشی
1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریکیانشهر2خرید تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی کیانشهر000200010002010023

297,150,000ماموریت حمل و نقل و ترافيک000000000000000004
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

8,000,000(تملكات معابر، توسعه و احداث)برنامه توسعه زیر ساخت های عبور و مرور 000000000000000014

8,000,000طرح احداث و تكميل زیرگذر معابر شهری000000000000060014

8,000,000فنی و عمرانیحمل و نقل و ترافيکبهسازی، تعمیر و نگهداری  پل ها و تقاطع های غیر همسطح000000000002060014

1,000,000فنی و عمرانیحمل و نقل و ترافیکپل صیاد شیرازی2-مرکزخرید قطعات و اجرای درزهای پل صیاد شیرازی توسط منطقه000000060002060014

7,000,000فنی و عمرانیحمل و نقل و ترافیکپل لشكر2-مرکز بهسازی پیاده رو  پل لشكر در منطقه000000070002060014

500,000فنی و عمرانیحمل و نقل و ترافیکپل لشكر2-مرکز (با احتساب ارزش افزوده  )تكمیل قرارداد  بهسازی پیاده رو و سطح شیبدار جداره پل لشكر در منطقه  000100070002060014

6,500,000فنی و عمرانیحمل و نقل و ترافیکپل لشكر2بهسازی پیاده رو و سطح شیبدار جداره جنوبی پل لشكر در منطقه000200070002060014

255,750,000(. ...جدول گذاری، پياده رو، معابر، خط كشي)برنامه بهبود عبور و مرور شهری 000000000000000024

148,000,000طرح 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
116,000,000خدمات شهری- فنی و عمرانی خدمات شهری- فني و عمراني 

15,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی لكه گیری، ترمیم سطوح آسفالتی و نوار حفاری و روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی و معابر فرسوده000000010001010024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانپارس2لكه گیری و ترمیم سطوح آسفالتی معابر کیانپارس001400010001010024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیان آباد2لكه گیری و ترمیم سطوح آسفالتی معابر کیان آباد001500010001010024
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معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه
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(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 عمرانیامانیه2لكه گیری و ترمیم سطوح آسفالتی معابر امانیه001600010001010024

900,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانشهر2لكه گیری و ترمیم سطوح آسفالتی معابر کیانشهر001700010001010024

900,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسید خلف2لكه گیری و ترمیم سطوح آسفالتی معابر سید خلف001800010001010024

4,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه2ترمیم نوارهای حفاری و لكه گیری در سطح منطقه001900010001010024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیامانیه2ترمیم نوارهای حفاری معابرامانیه002000010001010024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیان آباد2ترمیم نوارهای حفاری در سطح  معابر کیان آباد002100010001010024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسید خلف2ترمیم نوارهای حفاری در سطح  معابر سید خلف002200010001010024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانشهر2ترمیم نوارهای حفاری در سطح  معابر کیانشهر002300010001010024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانپارس2ترمیم نوارهای حفاری معابر کیانپارس002400010001010024

700,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه2 در منطقه3 و 2، 1تكمیل قرارداد عملیات ترمیم نوارهای حفاری در نواحی 002500010001010024

10,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2خرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عملیات ضروری لكه گیری مناطق000000020001010024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی(ع)بلوار قدس تا بلوار امام رضا 2- مرکز (ع) متری ارتباطی حد فاصل بلوار قدس تا بلوار امام رضا 44تكمیل عملیات احداث مسیر 000000050001010024

000000060001010024
حد فاصل کانال تا پل صیاد  )تكمیل و احداث مسیر ارتباطی حد فاصل پل صیاد شیرازی و پل روگذر کیانشهر

(شیرازی
3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیل صیاد شیرازی و پل روگذر کیانشهر2- مرکز 

87,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیزیرسازی، قیرپاشی، بهسازی و روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی و معابر فرسوده000000120001010024

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکانال سلمان2-مركز تكمیل خاکبرداری و نخاله برداری کانال سلمان در حوزه خدماتی منطقه002000120001010024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

002100120001010024
صورتجلسه سازمان  )تكمیل احداث باند جنوب به شمال جاده ساحلی در محدوده زیر پل هاللی در منطقه  

(خدمات موتوری 
2-مركز 

جاده ساحلی در محدوده زیر پل 

هاللی
1,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

002200120001010024
تكمیل قرارداد زیرسازی تا حد الیه اساس خیابان اتصالی حد فاصل ورودی میدان تره بار تا مسیر اتوبان 

اندیمشک و اتصالی به سایت بنكداران
2

 خیابان اتصالی حد فاصل ورودی 

میدان تره بار تا مسیر اتوبان اندیمشک 

و اتصالی به سایت بنكداران

2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

10,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی2سطح منطقه  2(99سال )آسفالت معابر زیرسازی و روکش آسفالت مورد اجرای سازمان عمران  در منطقه  002300120001010024

002400120001010024
 متری متصل به میدان ساختمان اداری منطقه دو واقع در کیانشهر در 45تكمیل قرارداد  زیرسازی بلوار 

منطقه
2

 متری متصل به میدان 45 بلوار 

ساختمان اداری منطقه دو
7,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

002500120001010024
با احتساب  ) 2تكمیل قرارداد زیرسازی و جدولگذاری ادامه بلوار امام رضا واقع در کیانشهر در منطقه 

(ارزش افزوده 
2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی بلوار امام رضا واقع در کیانشهر2

002600120001010024
 ، و برخی از 13 و 12، الدن ، الله ، مریم 7قرارداد موضوع زیرسازی خیابانهای رز، شقایق % 24افزایش 

خیابانهای فرعی سپاه واقع در کیانشهرمنطقه
2

، الدن ، الله ، 7خیابانهای رز، شقایق 

 ، و برخی از خیابانهای 13 و 12مریم 

فرعی سپاه

500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

8,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانشهر2 متری کیانشهر به سمت ریل قطار44ادامه زیر سازی مسیر 002700120001010024

7,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیخیابانهای شقایق واقع در کیانشهر2زیرسازی تا حد الیه اساس و جدولگذاری مسیرهای دسترسی به خیابانهای شقایق واقع در کیانشهر در منطقه002800120001010024

2بهسازی مسیر اصلی بلوار ساحلی در محدوده پل غدیر تا پل سفید در منطقه002900120001010024
بلوار ساحلی در محدوده پل غدیر تا 

پل سفید
3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیمسیر ساحلی در مقطع زیر پل چهارم2بهسازی مسیر ساحلی در مقطع زیر پل چهارم در منطقه003000120001010024

5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیبلوار امام رضا واقع در کیانشهر2زیرسازی و جدولگذاری ادامه بلوار امام رضا واقع در کیانشهر در منطقه003100120001010024

2های الله و الدن  متری ارتباطی بین خیابان32آسفالت  خیابان 003200120001010024
 متری ارتباطی بین 32خیابان 

های الله و الدن خیابان
3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانشهر2بهسازی آسفالت بلوار ارتش003300120001010024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

003400120001010024
در  (سهم شهرداری  )تكمیل صورتجلسه موضوع جدولگذاری و زیرسازی تا حد الیه اساس معابر مهر شهر 

منطقه
1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیمهرشهر2

500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانشهر2تكمیل صورتجلسه موضوع  زیرسازی تا حد الیه اساس معابر فرعی و اصلی در منطقه003500120001010024

2زیر سازی خیابانهای رز ، الله ، الدن ، مریم و نرگس واقع در کیانشهر003600120001010024
 خیابانهای رز ، الله ، الدن ، مریم و 

نرگس واقع در کیانشهر
5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانشهر2(سازمان خدمات موتوری )تكمیل محوطه سازی قطعات زمینهای کیانشهر003700120001010024

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانپارس2بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده کیانپارس003800120001010024

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیان آباد2بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده کیان آباد003900120001010024

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانشهر2بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده کیانشهر004000120001010024

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیامانیه2بهسازی آسفالت معابر امانیه004100120001010024

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسید خلف2بهسازی آسفالت معابر سید خلف004200120001010024

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه2زیر سازی خیابانهای خاکی سطح منطقه004300120001010024

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانشهر2آسفالت معابر زیر سازی شده کیانشهر004400120001010024

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

(به استناد تبصره های بودجه)انجام برخی پروژه ها و فعالیت ها بصورت امانی 
32,000,000خدمات 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

2,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2تكمیل قرارداد  با موضوع خرید و حمل مصالح جهت عملیات عمرانی خدمات شهری000300010003010024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

4,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی خدمات شهری منطقه000400010003010024

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

(به استناد تبصره های بودجه)ها بصورت امانی 
26,000,000خدمات شهریخدمات شهری

4,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2(98نیمه دوم سال )کرایه ماشین آالت مورد نیاز خدمات شهری جهت اجرای عملیات عمرانی توسط منطقه   000200020003010024

22,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه2کرایه ماشین آالت خدمات شهری و اجرای عملیات عمرانی خدمات شهری در منطقه000300020003010024

19,400,000طرح 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
19,400,000

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
19,400,000

سطح منطقه2تكمیل قرارداد ترمیم جداول فرسوده در سطح منطقه000500010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
400,000

سطح منطقه2ترمیم جداول فرسوده در سطح منطقه000600010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
3,000,000

2 متری ارتباطی بین خیابانهای الله و الدن کیانشهر در منطقه32تكمیل زیرسازی و جدولگذاری خیابان 000700010001020024
 متری ارتباطی بین 32 خیابان 

خیابانهای الله و الدن کیانشهر

فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

خیابان ری شهری کیانشهر2جدولگذاری خیابان ری شهری کیانشهر000800010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

مسیر بین پل صیاد شیرازی و پل لشكر2تعویض جداول فرسوده  مسیر بین پل صیاد شیرازی و پل لشكر000900010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

کیانپارس خیابان پهلوان2جدولگذاری خیابان پهلوان001000010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

صفحه 50 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

2جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده خیابان های مطهری غربی ، سروش غربی ، اسفند غربی001100010001020024
خیابان های مطهری غربی ، سروش 

غربی ، اسفند غربی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

کیان آباد2ترمیم جداول فرسوده معابر سید خلف001200010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

کیانپارس2ترمیم جداول فرسوده معابر کیانپارس001300010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

امانیه2ترمیم جداول فرسوده معابر امانیه001400010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

کیان آباد2ترمیم جداول فرسوده معابر کیان آباد001500010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

بلوار صیاد شیرازی2جدولگذاری چهار باند صیاد شیرازی001600010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

بلوار چمران2تعویض جداول فرسوده بلوار چمران001700010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

کیانشهر2جدولگذاری در سطح کیانشهر001800010001020024
فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
4,000,000

2های الله و الدن  متری ارتباطی بین خیابان32 جدولگذاری خیابان 001900010001020024
 متری ارتباطی بین 32 خیابان 

های الله و الدن خیابان

فنی و - حمل و نقل و ترافیک

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
1,000,000

39,200,000طرح طراحي و اصالح هندسي معابر و تقاطع های موجود000000000000030024

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

(..سرعتكاه و
27,100,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک

16,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاصالح هندسی معابر000000010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاتوبان شهید هاشمی2اصالح هندسی اتوبان شهید هاشمی001000010001030024

صفحه 51 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 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 ترافیکخیابان موحدین و وهابی جنوبی2اصالح هندسی خیابان موحدین و وهابی جنوبی001100010001030024

2 توسط منطقه17 تا 13اصالح هندسی دور برگردان بلوار ساحلی کیانپارس حد فاصل خیابان 001200010001030024
 بلوار ساحلی کیانپارس حد فاصل 

17 تا 13خیابان 
2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

5,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار ساحلی در محدوده امانیه2اصالح هندسی زیر پل هفتم001300010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکپل سوم2اصالح هندسی ضلع شمال غربی پل سوم001400010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک جاده ساحلی نبش میهن2اصالح هندسی جاده ساحلی نبش میهن001500010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک بلوار هاشمی2اصالح هندسی دوربرگردان بلوار هاشمی  روبروی ستاد راهیان نور در منطقه001600010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار ساحلی زیر پل سفید2(سازمان خدمات موتوری  )اصالح هندسی زیر پل سفید001700010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک جاده ساحلی نبش میهن2اصالح هندسی جاده ساحلی نبش میهن001800010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک جاده ساحلی نبش میهن2اصالح هندسی میدان میوه تره بار الغدیر001900010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک جاده ساحلی نبش میهن2اصالح هندسی جاده ساحلی دسترسی های  تندرو به کندرو002000010001030024

1,200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجرای گذرگاه عابر پیاده000000020001030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانپارس2ترمیم گذرگاه های عابر پیاده کیانپارس000500020001030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانشهر2ترمیم گذرگاه های عابر پیاده کیانشهر000600020001030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیان آباد2ترمیم گذرگاه های عابر پیاده کیان آباد000700020001030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکامانیه2ترمیم گذرگاه های عابر پیاده امانیه000800020001030024

صفحه 52 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

2,100,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکنرده گذاری زیر پلهای عابر پیاده000000030001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکامانیه2تعمیر نرده های زیر پل عابر پیاده امانیه000300030001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانپارس2تعمیر نرده های زیر پل های عابر پیاده کیانپارس000400030001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکساحلی2تعمیر نرده های زیر پل های عابر پیاده جاده ساحلی000500030001030024

350,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکساحلی2تعمیر نرده جان پناه پل غدیر000600030001030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکساحلی2تعمیر نرده جان پناه پل هفتم000700030001030024

350,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکپل صیاد شیرازی2تعمیر نرده پل صیاد شیرازی000800030001030024

350,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکساحلی2تعمیر نرده پل شهید سوداگر000900030001030024

3,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکتهیه و نصب گاردریل000000040001030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه2تكمیل قرارداد  تهیه و اجرای گاردیل در سطح منطقه000200040001030024

2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه2حرید و نصب گاردریل چهت نصب در سطح منطقه000300040001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکزردشت2تجهیز تقاطع جانباز000400040001030024

3,600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجرای سرعتكاه آسفالتی000000050001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک2سطح منطقه 2تكمیل  احداث سرعتگاه آسفالتی در منطقه000800050001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانشهر2احداث سرعتكاه آسفالتی در کیانشهر000900050001030024

صفحه 5۳ از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکجاده ساحلی2احداث سرعتكاه آسفالتی جاده ساحلی001000050001030024

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه2آرام سازی جلوی درب مدارس و دانشگاه ها001100050001030024

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاحداث پهلوگاه اتوبوس000000060001030024

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه2احداث پهلوگاه ایستگاه اتوبوس در سطح منطقه000400060001030024

12,100,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيکخرید رنگ و اجرای خط کشی معابر، عابر پیاده، نقوش و رنگ آمیزی جداول000000000002030024

12,100,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکخرید رنگ و اجرای خط کشی معابر، عابر پیاده، نقوش و رنگ آمیزی جداول000000010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه2خرید و اجرای رنگ دو جزئی در منطقه002600010002030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه2تكمیل قرارداد خرید و اجرای رنگ آمیزی دو جزئی سرعتكاه در منطقه002700010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیان آباد2خرید رنگ و رنگ آمیزی جداول کیان آباد002800010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانپارس2خرید رنگ و رنگ آمیزی جداول کیانپارس002900010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکامانیه2خرید رنگ و رنگ آمیزی جداول امانیه003000010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار ساحلی2خرید رنگ و رنگ آمیزی جداول بلوار ساحلی003100010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانشهر2خرید رنگ و رنگ آمیزی جداول کیانشهر003200010002030024

2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار مدرس2رنگ آمیزی جداول بلوار مدرس003300010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسید خلف2خرید رنگ و اجرای خط کشی عابر پیاده سفید سید خلف003400010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکامانیه2خرید رنگ و اجرای خط کشی عابر پیاده سفید امانیه003500010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانپارس2خرید رنگ و اجرای خط کشی عابر پیاده سفید کیانپارس003600010002030024

صفحه 54 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانشهر2خرید رنگ و اجرای خط کشی عابر پیاده سفید کیانشهر003700010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیان آباد2خرید رنگ و اجرای خط کشی عابر پیاده سفید کیان آباد003800010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیان آباد2خرید رنگ و اجرای خط کشی محوری کیان آباد003900010002030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانشهر2خرید رنگ و اجرای خط کشی محوری کیانشهر004000010002030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسید خلف2خرید رنگ و اجرای خط کشی محوری کوی سید خلف004100010002030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانپارس2خرید رنگ و اجرای خط کشی محوری کیانپارس004200010002030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکامانیه2خرید رنگ و اجرای خط کشی محوری امانیه004300010002030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکساحلی2خرید رنگ و اجرای خط کشی محوری جاده ساحلی004400010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکامانیه2خرید رنگ و اجرای نقوش و خط کشی عابر پیاده رنگی امانیه004500010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانپارس2خرید رنگ و اجرای نقوش و خط کشی عابر پیاده رنگی کیانپارس004600010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکجاده ساحلی2خرید رنگ و اجرای نقوش و خط کشی عابر پیاده رنگی جاده ساحلی004700010002030024

004800010002030024
خرید رنگ و اجرای خط کشی ممتد محوری و اجرای نقوش پرسپكتیو مسیر دوچرخه سواری در جاده 

ساحلی حد فاصل پل طبیعت تا کتابخانه مرکزی
800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکجاده ساحلی2

14,000,000طرح طراحي و احداث پل عابر پياده000000000000060024

14,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافيکاحداث و تكمیل، تجهیز و بهسازی پل های عابر پیاده معمولی و مكانیزه000000000001060024

14,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکاحداث و تكمیل، تجهیز و بهسازی پل های عابر پیاده معمولی و مكانیزه000000010001060024

صفحه 55 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

650,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکسطح منطقه2خرید رنگ، اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده در منطقه001100010001060024

1,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکبلوار شهید ستاری2تكمیل قرارداد  احداث پل عابر پیاده در اتوبان شهید ستاری توسط منطقه001200010001060024

250,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکاتوبان شهید ستاری2تعمیر و بهسازی پل عابر پیاده روبروی زردشت001300010001060024

250,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکپدافند هوایی2تعمیر و بهسازی پل عابر پیاده روبروی پدافند001400010001060024

5,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکمیدان چمران2احداث پل عابر پیاده  میدان چمران001500010001060024

250,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیک پهلوان غربی2تعمیر و بهسازی پل عابر پیاده پهلوان غربی001600010001060024

600,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیک جاده ساحلی نبش خیابان میهن2تعمیر و بهسازی پل عابر پیاده جاده ساحلی نبش خیابان میهن001700010001060024

250,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیک13 جاده ساحلی نبش خیابان 132تعمیر پل عابر پیاده جاده ساحلی نبش خیابان 001800010001060024

250,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیک6 جاده ساحلی نبش خیابان 62تعمیر و بهسازی پل عابر پیاده جاده ساحلی نبش خیابان 001900010001060024

250,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکجاده ساحلی نبش خیابان2تعمیر پل عابر پیاده بلوار چمران مقابل آبفا002000010001060024

250,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکامانیه2تعمیر و بهسازی پل عابر پیاده امانیه002100010001060024

5,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکپهلوان شرقی بعد از پل هفتم2احداث پل عابر پیاده پهلوان شرقی بعد از پل هفتم002200010001060024

31,900,000طرح 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
31,900,000

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

معابر پیاده
31,900,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیخیابان ری شهری کیانشهر2پیاده رو سازی  خیابان ری شهری کیانشهر001200010001070024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیجاده ساحلی از پل سوم تا پل غدیر2تكمیل قرارداد بهسازی با بتن دکوراتیو جاده ساحلی از پل سوم تا پل غدیر در منطقه001300010001070024

1,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیامانیه2ترمیم پیاده رو های فرسوده امانیه001400010001070024

1,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیان آباد2ترمیم پیاده رو های فرسوده  کیان آباد001500010001070024

1,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانپارس2ترمیم پیاده رو های فرسوده  کیانپارس001600010001070024

1,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیساحلی غربی2ترمیم پیاده رو های فرسوده  جاده ساحلی001700010001070024

1,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسید خلف2ترمیم پیاده رو های فرسوده سید خلف001800010001070024

600,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی پارکهای ساحلی2تكمیل قرارداد ترمیم پیاده رو های پراکنده پارکهای ساحلی در منطقه001900010001070024

002000010001070024
 هكتاری حد فاصل مجتمع بازیل تا کوی سید خلف 42تكمیل قرارداد اجرای دکوراتیو پیاده روهای پارک 

در منطقه
2

 هكتاری حد فاصل مجتمع 42پارک 

بازیل تا کوی سید خلف
700,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی محوطه اطراف کتابخانه مرکزی2بهسازی و اجرای پیاده رو مسقف جنب کتابخانه مرکزی002100010001070024

002200010001070024
 شرقی حد فاصل خیابان چمران و خیابان 13روسازی ضلع شمالی خیابان  تكمیل قرارداد خاکریزی و پیاده

ایرانپارس در منطقه
2

 شرقی حد فاصل خیابان 13خیابان 

چمران و خیابان ایرانپارس
100,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

400,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیامانیه جلوی دادگستری2تكمیل قرارداد پیاده رو سازی جلوی دادگستری و خیابانهای امانیه در منطقه002300010001070024

002400010001070024
 شرقی 17 شرقی و ضلع جنوبی خیابان 15روسازی خیابانهای ایرانمهر، ایران زمین،  تكمیل  قرارداد  پیاده

(با احتساب ارزش افزوده  )در منطقه  
2

 15خیابانهای ایرانمهر، ایران زمین، 

 شرقی17شرقی و ضلع جنوبی خیابان 
100,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

10,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیبلوار چمران2ترمیم پیاده رو ضلع شرقی بلوار چمران حد فاصل خیابان میهن شرقی تا بازار مرو002500010001070024

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه2ترمیم پیاده رو و جدولگذاری بصورت پراکنده در سطح منطقه002600010001070024

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه2اجرای  عملیا ت سیلر کردن  پیادرو های دکوراتیو سطح منطقه002700010001070024

صفحه 57 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

3,250,000طرح نرده گذاری در اطراف ميادین و تقاطع ها و رفوژ معابر000000000000080024

3,250,000فنی و عمرانیفني و عمرانياحداث، تكمیل، تجهیز و بهسازی میادین و ساماندهی ورودی های شهر000000000001080024

250,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیامانیه میدان فلسطین2تكمیل صورتجلسه   بهسازی اطراف میدان فلسطین و محوطه اطراف آن در منطقه000000080001080024

1,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانشهر22تكمیل بهسازی میدان بلوار امام رضا واقع در کیانشهر در منطقه 000000090001080024

2اجرای عملیات جدولگذاری و کفپوش گذاری میدان پلیس راه قدیم اهواز به اندیمشک000000100001080024
میدان پلیس راه قدیم اهواز به 

اندیمشک
1,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

8,900,000برنامه توسعه، تجهيز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومي000000000000000034

5,900,000طرح 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
5,900,000حمل 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
5,900,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکامانیه2خرید تجهیزات و تعمیر ایستگاه های اتوبوس مكانیزه امانیه001200010001010034

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه2تكمیل قرارداد خرید و نصب ایستگاههای اتوبوس معمولی در منطقه001300010001010034

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانپارس2تعمیر و بهسازی ایستگاه های اتوبوس معمولی کیانپارس001400010001010034

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیان آباد2تعمیر و بهسازی ایستگاه های اتوبوس معمولی کیان آباد001500010001010034

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکامانیه2تعمیر و بهسازی ایستگاه های اتوبوس معمولی امانیه001600010001010034

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانشهر2تعمیر و بهسازی ایستگاه های اتوبوس معمولی کیانشهر001700010001010034
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک2سطح منطقه 2تكمیل قرارداد خرید و نصب ایستگاه اتوبوس معمولی توسط منطقه001800010001010034

450,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک کوی سید خلف2احداث ایستگاه اتوبوس معمولی  واقع در کوی سید خلف001900010001010034

450,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکزردشت2احداث ایستگاه اتوبوس معمولی  واقع در زردشت002000010001010034

450,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانشهر2احداث ایستگاه اتوبوس معمولی  واقع در کیانشهر002100010001010034

450,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانشهر2احداث ایستگاه اتوبوس معمولی  واقع در کیانپارس002200010001010034

450,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیان آباد2احداث ایستگاه اتوبوس معمولی  واقع در کیان آباد002300010001010034

450,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکامانیه2احداث ایستگاه های اتوبوس یا تاکسی مكانیزه امانیه002400010001010034

450,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانپارس2تجهیز و بهسازی ایستگاه ریل باس کیانپارس002500010001010034

3,000,000طرح تعميرات و بازسازی توقفگاههای اتوبوس000000000000020034

3,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيکاحداث، تكمیل و تجهیز پایانه ها و توقفگاه های مرکزی  اتوبوس و تاکسی000000000001020034

3,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار چمران2-مرکزاحداث پایانه شهید چمران000500010001020034

10,000,000برنامه توسعه و ساماندهي پاركينگ000000000000000054

10,000,000طرح طراحي و احداث پاركينگ طبقاتي000000000000010054

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

ترافیک
10,000,000

10,000,000فنی و عمرانیحمل و نقل و ترافیک ایرانپارس2-مرکزاحداث پارکینگ طبقاتی کیانپارس واقع در خیابان ایرانپارس000000050001010054

14,500,000برنامه سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافيک شهر000000000000000084
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

14,500,000طرح 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
14,500,000حمل 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
14,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

002600010001040084
فی ) 13تكمیل صورتجلسه فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر میدان پلیس راه قدیم،فلكه سوم و خیابان 

(مابین شهرداری و سازمان عمران 
2-مركز

فلكه سوم و - میدان پلیس راه قدیم 

13خیابان 
500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه2تهیه و اجرای تابلوهای راهنمای مسیر در منطقه002700010001040084

002800010001040084
تكمیل قرارداد خرید تجهیزات ترافیكی در شهید هاشمی،مدرس،سپاه،اروند،ساحلی،انقالب،مدنی و تخت 

سلیمان در منطقه
4,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه2

2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه2نصب تجهیزات ترافیكی و جمع آوری تابلوها و تجهیزات فرسوده002900010001040084

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکامانیه2خرید تجهیزات ترافیكی امانیه003000010001040084

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککوی سید خلف2خرید ، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیكی کوی سید خلف003100010001040084

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیان آباد2خرید ، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیكی کیان آباد003200010001040084

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکزردشت2خرید ، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیكی  زردشت003300010001040084

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانشهر2خرید ، نصب ، تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیكی  کیانشهر003400010001040084

1,100,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککیانپارس2خرید تجهیزات ترافیكی کیانپارس003500010001040084

1,900,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه2نصب تجهیزات ترافیكی و جمع آوری تابلوها و تجهیزات فرسوده003600010001040084

13,000,000ماموریت خدمات مدیریت000000000000000005
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

3,000,000برنامه توسعه شهرداری الكترونيک و ارتقا زیرساختها و فناوری های نوین000000000000000015

3,000,000طرح تهيه  و توليد سخت افزارها،نرم افزارها و شبكه های كامپيوتری000000000000020015

3,000,000بین بخشیفناوری( IT)توسعه  فن آوری اطالعات و ارتباطات 000000000001020015

3,000,000حراستحراستخرید نرم افزار،  تجهیزات و اجرای دوربین های مدار بسته000000020001020015

3,000,000حراستحراستکیانشهر2خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری سرای محله کیانشهر و ساختمان اداری منطقه000200020001020015

10,000,000برنامه تحول اداری و مدیریت عملكرد000000000000000035

10,000,000طرح طراحي، احداث، تكميل و تجهيز ساختمان اداری000000000000010035

10,000,000فنی و عمرانیفني و عمرانياحداث، تكمیل، تعمیر، تجهیز و بازسازی ساختمانها و محوطه های اداری000000000001010035

10,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیاحداث، تكمیل، تعمیر، تجهیز و بازسازی ساختمانها و محوطه های اداری000000010001010035

5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانشهر2تكمیل  صورتجلسه  تكمیل ساختمان اداری منطقه دو  واقع در کیانشهر002000010001010035

5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکیانپارس2تعمیر و بازسازی ساختمان خدمات شهری منطقه002100010001010035

17,400,000ماموریت اجتماعي و فرهنگي000000000000000006

17,400,000برنامه توسعه زیرساخت ها، ظرفيت ها و فعاليتها و طرح های فرهنگي000000000000000066

7,400,000طرح احداث و تجهيز مجتمع های فرهنگي و هنری000000000000020066

3,000,000فنی و عمرانیفرهنگي و اجتماعياحداث و تكمیل و تجهیز سرای محله000000000002020066

3,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیكيانشهر2 تكمیل و تجهیز سرای محله کیانشهر000000020002020066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیكيانشهر2تكمیل صورتجلسه احداث سرای محله کیانشهر در منطقه000100020002020066

صفحه 61 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

2,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیكيانشهر2تجهیز سرای محله کیانشهر در منطقه000200020002020066

1,000,000بین بخشیفرهنگي و اجتماعي2(بازگشایی مدارس)طرح استقبال از مهر 000000000003020066

3,400,000فنی و عمرانیفرهنگي و اجتماعياحداث و تكمیل نمازخانه000000000004020066

800,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیپارک ایثار2تعمیر نمازخانه  پارک ایثار 000000020004020066

800,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعی هكتاری42پارک 2 هكتاری 42تعمیر نمازخانه های پارک000000030004020066

800,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیپارک جزیره2تعمیر نمازخانه پارک جزیره 000000040004020066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعی هكتاری42پارک 2 هكتاری جنب یادمان بین الحرمین 42احداث نمازخانه پارک 000000050004020066

10,000,000طرح كمک به احداث اماكن ورزشي000000000000040066

10,000,000فنی و عمرانیفرهنگي و اجتماعياحداث، تكمیل، ایمن سازی و بازسازی زمین ها و مجتمع های ورزشی000000000001030066

10,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیاحداث، تكمیل، ایمن سازی و بازسازی زمین ها و مجتمع های ورزشی000000010001030066

1,500,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیمهرشهر2تكمیل صورتجلسه  احداث فاز دوم سوله ورزشی چندمنظوره مهرشهر001300010001030066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیمهرشهر2چمن مصنوعی زمین ورزشی مهر شهر001400010001030066

1,500,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیجاده پدافند2احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی برای منازل مسكونی جنب پدافند001500010001030066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیكوی سيد خلف2احداث زمین ورزشی چمن مصنوعی در کوی سید خلف001600010001030066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیكيانشهر2تكمیل زمین ورزشی شهید نیاکی001700010001030066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیسطح منطقه2بهسازی زمین های ورزشی سطح منطقه001800010001030066

صفحه 62 از 6۳



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه دو1399 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 اجتماعیامانيه روبروی ثبت احوال2بهسازی سالن چند منظوره روبروی ثبت احوال001900010001030066

500,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعی هكتاری42پارک 2 هكتاری42تكمیل و تجهیز زمین فوتبال ساحلی پارک 002000010001030066

500,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعی17 هكتاری روبروی خيابان 42پارک 172 هكتاری روبروی خیابان 42بازسازی و تكمیل زمین والیبال پارک 002100010001030066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیسطح منطقه2نورپردازی ، احداث سكو و جدولگذاری زمین های خاکی در منطقه002200010001030066

889,980,000 (اعتبارات تملک دارایي ها)مجموع مصارف عمراني 

صفحه 6۳ از 6۳




