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 اولبخش 

مصوب شورای اسالمی شهرتبصره های   
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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

034,350,00034,350,000كالبدی و شهرسازی195,550,0001درآمدهای ناشی از عوارض عمومی110000

0176,640,000176,640,000محیط زیست و خدمات شهری33,750,0002درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری120000

010,000,00010,000,000ایمنی و مدیریت بحران27,500,0003بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری130000

0228,250,000228,250,000حمل و نقل و ترافیک700,0004درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری140000

09,000,0009,000,000خدمات مدیریت05كمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی150000

032,100,00032,100,000اجتماعی و فرهنگی49,570,0006اعانات ، كمک های اهدایی و دارائی ها160000

00307,070,0000490,340,000490,340,000جمع كل درآمدها100000

001,000,000552,949,4340552,949,434جمع كل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای200000

000جمع كل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی300000

00308,070,000552,949,434490,340,0001,043,289,434 جمع كل مصارف جمع كل منابع  

 منطقه شش1399بودجه 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 5۴ 19 صفحه



 سومبخش 

 منابع درآمدی 



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

140,925,00050,383,12258,622,411109,005,533195,550,000درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000

110,425,00045,438,08850,281,50695,719,594146,550,000درآمدهاي ناشی از  توسعه شهر110200

18,000,0007,800,5989,884,26517,684,86325,000,000(مسكونی)عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراكم 110201

18,000,0008,369,06316,629,19724,998,26025,000,000(غير مسكونی )عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراكم 110202

10,500,00000010,500,000(مسكونی)عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراكم 110203

10,500,00000010,500,000(غيرمسكونی)عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراكم 110204

14,000,000296,4911,429,3741,725,86514,000,000عوارض بر بالكن و پيش آمدگی110205

27,000,00028,538,50521,077,96249,616,46752,000,000عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري110206

2,000,0000002,000,000عوارض مشرفيت11020601

25,000,00028,538,50521,077,96249,616,46750,000,000درآمد حاصل از تغيير كاربري ها11020602

50,00000050,000عوارض قطع اشجار110208

016,1598,16824,327500,000عوارض صدور مجوز حصاركشی و دیوار كشی براي امالك فاقد مستحدثات110209

125,00003,000,000عوارض و درآمدهاي وصولی در حریم شهرها110211

3,000,000193,561466,478660,0393,000,000عوارض تفكيك اراضی و ساختمان110213

3,000,000223,711786,0621,009,7733,000,000عوارض بر معامالت غيرمنقول110214

شرح منابع كد

مبناي برآورد
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 
1399مصوب سال 

 منطقه شش 1399بودجه سال 
             شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  دفتر برنامه ریزي و بودجه

منابع

از 5۴ 20 صفحه



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

شرح منابع كد

مبناي برآورد
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 
1399مصوب سال 

 منطقه شش 1399بودجه سال 
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

منابع

6,250,0000سایر110290

30,500,0004,945,0348,340,90513,285,93949,000,000درآمدهاي ناشی از بهره برداري از فضاي شهر110400

20,000,0002,053,6394,730,2076,783,84630,000,000عوارض نوسازي110401

01,000,000عوارض از فعاليت ساليانه بانكها و مؤسسات مالی و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه110403

10,000,0002,891,3953,610,6986,502,09318,000,000عوارض بر مشاغل110406

10,000,0002,891,3953,610,6986,502,09311,000,000(مشاغل صنفی)عوارض كسب و پيشه 11040601

07,000,000عوارض مشاغل سازمانها و شركتها11040602

500,0000000سایر110490

500,00000حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و سایر حق نظارت% 3عوارض 11049003

25,750,0005,699,3108,686,72414,386,03433,750,000درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000

25,750,0005,699,3108,686,72414,386,03433,750,000درآمدهاي اختصاصی120100

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

500,000314,229614,700928,9298,500,000بهاي خدمات  آتش نشانی120107

8,100,000(تجاري و مسكونی )بهاي خدمات آتش نشانی12010701

صفحه 21 از 5۴



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

شرح منابع كد

مبناي برآورد
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 
1399مصوب سال 

 منطقه شش 1399بودجه سال 
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

منابع

400,000(غيرصنفی)بهاي خدمات آتش نشانی 12010702

25,000,0005,385,0818,072,02413,457,10525,000,000(عادي)بهاي خدمات پسماندهاي شهري مسكونی 120110

49,200,00015,183,34248,343,64163,526,98327,500,000بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000

47,700,00015,183,34248,343,64163,526,98326,000,000بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130100

2,000,000028,545,58028,545,5806,000,000بهاي خدمات آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري130101

700,000406,130485,214891,3442,000,000بهاي خدمات كارشناسی و فروش نقشه ها130102

8,000,0001,061,4521,228,9082,290,3608,000,000بهاي خدمات آماده سازي130107

12,000,0009,348,1848,781,20818,129,39210,000,000(مطابق با قانون)بهاي خدمات تأمين پاركينگ 130109

25,000,0004,367,5769,302,73113,670,3070(درآمد حاصل از خدمات شهري مسكونی و تجاري)سایر 130190

1,500,0000001,500,000درآمد حاصل از تاسيسات شهرداري130200

1,500,00001,500,000درآمد حاصل از آگهی هاي تجاري و تبليغات محيطی130204

700,000000700,000درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري140000

700,000000700,000درآمد حاصل از اموال شهرداري140100

700,000000700,000مال االجاره ساختمانها و تأسيسات شهرداري140101

700,0000700,000مال االجاره ساختمانها و تأسيسات14010101
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ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

شرح منابع كد

مبناي برآورد
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 
1399مصوب سال 

 منطقه شش 1399بودجه سال 
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

منابع

19,812,50012,646,06113,467,55626,113,61749,570,000اعانات ، كمك هاي اهدایی و دارائی ها160000

19,812,50012,646,06113,467,55626,113,61749,570,000درآمدهاي اتفاقی كه به موجب قانون وصول می شود160200

1,000,00001,000,000 قانون شهرداریها110درآمد حاصل از اجراي ماده 160203

160205
 اعم از كسر پاركينگ، اضافه بنا و 100كليه جرائم كميسيون ماده ) 100جرائم كميسيون ماده 

(غيره
17,200,00012,632,36113,454,55626,086,91747,000,000

15,000,00012,632,36113,454,55626,086,91732,000,000جرایم تخلفات ساختمانی16020501

2,200,000015,000,000جریمه حذف پاركينگ16020502

62,500070,000درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه160206

1,500,00013,70013,00026,7001,500,000(سد معبر و غيره)تخلفات شهري وغرامت ها160207

50,0000000سایر160290

50,0000جرایم متعلقه از تأخير پرداخت عوارض16029004

236,387,50083,911,835129,120,332213,032,167307,070,000

00001,000,000منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000

00001,000,000 قانون شهرداري101ماده 210000

جمع كل درآمدها
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ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

شرح منابع كد

مبناي برآورد
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 
1399مصوب سال 

 منطقه شش 1399بودجه سال 
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

منابع

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

00001,000,000

236,387,50083,911,835129,120,332213,032,167308,070,000 جمع منابع

جمع كل منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي

صفحه 2۴ از 5۴



 چهارمبخش 

 (یا نهیهز اعتبارات) یجار مصارف



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

400,397,789552,949,434هزینه100000

88,124,828115,673,934 جبران خدمات کارکنان110000

26,725,46346,004,488حقوق و دستمزد110100

168,320324,995مبنا کارکنان رسمی و پیمانی/ حقوق ثابت110102

3,927,4659,712,825حقوق و دستمزد کارگران رسمی حکمی مشمول قانون کار110103

22,629,67835,966,668حقوق کارکنان قراردادي110104

61,399,36569,669,445فوق العاده ها و مزایاي شغل110200

336,640324,995مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی110202

280,5331,299,995مزایاي کارگران رسمی حکمی مشمول قانون کار110203

13,091,54912,870,000مزایاي کارکنان قراردادي110204

39,929,22550,261,656اضافه کار، فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري 110206

 منطقه شش1399بودجه سال 

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

صفحه 25 از 5۴



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه شش1399بودجه سال 

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

7,761,4184,912,800عیدي110208

257,472,000363,418,500استفاده از کاالها و خدمات120000

600,000700,000ماموریت داخلی و خارجی120100

600,000700,000ماموریت داخلی120101

217,952,000324,568,500حق الزحمه انجام خدمات قراردادي120200

1,600,0001,600,000اجراي برنامه هاي آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنري120205

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

( بودجه18استناد تبصره شماره 
700,000700,000

900,000900,000هزینه 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 97/07/17

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

( بودجه29به استناد تبصره شماره )ثبتی و حقوقی

352,000700,000

صفحه 26 از 5۴



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه شش1399بودجه سال 

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

216,000,000322,268,500واگذاري خدمات شهري120207

177,000,000274,473,500 تنظیف، رفت و روب و حمل زباله12020701

38,500,00047,670,000 هزینه اجرائیات12020702

125,000125,000هزینه مبارزه با جانوران موذي12020703

350,000500,000حمل ونقل و ارتباطات120300

100,000حمل ، نقل و بیمه نامه ها و امانات پستی ، کاال و اثاثه120301

350,000400,000تلفن و فاکس120306

6,080,0006,550,000نگهداري وتعمیر و خرید دارائی هاي ثابت120400

1,770,000850,000نگهداري وتعمیر  ساختمان و مستحدثات120401

260,000300,000نگهداري وتعمیر ماشین آالت و تجهیزات120402

100,000400,000بیمه دارایی هاي ثابت120403

صفحه 27 از 5۴



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه شش1399بودجه سال 

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

300,000500,000نگهداري و تعمیر وسائل اداري120405

2,150,0002,500,000مواد و لوازم مصرف نشدنی120406

1,500,0002,000,000تعمیر و خرید رایانه ، پرینتر ، اسکنر و وسائل جانبی آن120408

4,050,0003,900,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120500

4,050,0003,900,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120501

750,0001,500,000...چاپ و خرید نشریات و مطبوعات ، بنر و12050101

2,500,0001,600,000(ارتباطات و امور بین الملل  )... چاپ و خرید نشریات ، مطبوعات ، بنر و12050102

800,000800,000(حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  )... چاپ نشریات و مطبوعات ، بنر و12050103

8,570,0005,400,000تشریفات120700

8,570,0005,400,000جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی120702

5,120,0001,000,000جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی12070201

صفحه 28 از 5۴



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه شش1399بودجه سال 

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

550,0001,500,000(ارتباطات و امور بین الملل  )آئین ها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه 12070202

2,500,0002,500,000(حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  )جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی 12070203

400,000400,000(بسیج  )جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی 12070204

10,000100,000هزینه هاي بانکی120900

10,000100,000خرید دسته چک و سفته و هزینه انتقال وجوه120901

7,560,0008,150,000آب و برق و سوخت121000

2,550,0002,800,000بهاي آب اماکن شهرداري121001

3,500,0003,850,000بهاي برق مصرفی اماکن شهرداري121002

1,510,0001,500,000(اعم از دستگا هاي حرارتی، ماشین آالت، وسائط نقلیه، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)سوخت 121005

5,680,0005,800,000مواد و لوازم مصرف شدنی121100

1,080,0001,200,000خرید لوازم جزئی ساختمان121101
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه شش1399بودجه سال 

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

450,000400,000(........صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهاي شوینده،)لوازم تنظیف و مواد شوینده121104

130,000500,000(...تابلو و )لوازم مصرفی خدمات شهري121105

400,000450,000(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات )لوازم یدکی 121106

1,265,0001,500,000(...کاغذ ، مقواو لوازم التحریر )لوازم مصرفی اداري 121107

1,450,000700,000(غذا)موادغذائی121108

5,00050,000لوازم آتش نشانی121109

200,000بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی121110

730,000800,000لوازم خواب و پوشاك121112

170,0000سایر121190

2,720,0002,550,000هزینه هاي مطالعاتی و تحقیقاتی121200

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

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه شش1399بودجه سال 

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

220,00050,000خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهاي رایانه اي، فیلم هاي ویدیوئی، وسایر لوازم و ابزار مشابه121208

3,900,0005,200,000اجاره و کرایه121400

3,900,0005,000,000(خودروهاي استیجاري)اجاره ماشین آالت و وسایط نقلیه 121403

0100,000کرایه وسایط نقلیه121404

0100,000کرایه لوازم و ابزار مختلف121405

0120,000کمک هاي بالعوض150000

0120,000کمک مالی به اشخاص حقیقی150300

120,000حقوق روحانیون مبلغ150304

41,300,96154,437,000رفاه اجتماعی160000

17,767,10236,400,000بیمه و بازنشستگی160100
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه شش1399بودجه سال 

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

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

خدمات درمانی
17,767,10236,400,000

23,533,85918,037,000کمک هاي رفاهی کارمندان160200

4,480,0003,657,000بن ها و کمک هاي غیرنقدي160201

3,810,0002,600,000( بودجه5به استناد تبصره شماره ) کمک هزینه سفرهاي زیارتی کارکنان  16020101

300,000510,000( بودجه7به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تهیه خوار و  بار در ماه مبارك رمضان 16020102

95,00055,000(  بودجه9به استناد تبصره  شماره )هزینه روز زن 16020103

275,000480,000( بودجه8به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تهیه اقالم مورد نیاز آغاز مدارس 16020104

12,000( بودجه12به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تلفن همراه  16020105

15,709,8597,800,000حق عائله مندي، اوالد160202

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

( بودجه13استناد تبصره شماره 
2,574,0005,800,000
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه شش1399بودجه سال 

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

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

110,000120,000( 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 

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

360,000360,000هزینه هاي ورزشی کارکنان160212

13,500,00019,300,000سایر هزینه ها170000

13,500,00019,300,000هزینه هاي متفرقه170200

13,500,00019,300,000پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان170203

13,500,00019,300,000پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان17020301

400,397,789552,949,434 (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

34,350,000ماموریت كالبدی و شهرسازی000000000000000001

3,100,000برنامه اجرای طرح های  توسعه و تفصيلي شهری 000000000000000021

3,100,000طرح طرحهای مطالعاتي جهت مسائل شهری000000000000020021

1,000,000بین بخشيبين بخشيمطالعات و طراحي ساختمانهای اداری000000000001020021

1,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوی انقالب6مطالعات و طراحي ساختمان  اداری000000040001020021

1,100,000فني و عمراني- خدمات شهری خدمات شهریمطالعه و طراحي پارک و فضای سبز000000000007020021

300,000فني و عمرانيخدمات شهریکوی سادات6مطالعه و طراحي پارک و فضای سبز  در  کوی سادات 000000310007020021

300,000فني و عمرانيخدمات شهریکمپلو جنوبي6مطالعه و طراحي پارک و فضای سبز در  کمپلو جنوبي000000320007020021

500,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6مطالعات و طراحي آب خام سطح منطقه شش000000330007020021

500,000فني و عمرانيخدمات شهری طراحي و مطالعات پروژههای دفع آبهای سطحي000000000008020021

500,000فني و عمرانيخدمات شهریسطح منطقه6مطالعات  وطراحي جهت دفع آبهای سطحي  سطح منطقه 000000030008020021

500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریمطالعات و طراحي پروژه های حوزه معاونت شهرسازی و معماری000000000011020021

500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریحمیدیه- ورودی جاده اهواز6حمیدیه-انجام مطالعات  وطراحي  المان ورودی جاده اهواز 000000210011020021

31,250,000(ارتقای كيفيت معماری و سيما و منظر شهری)برنامه زیباسازی شهری  000000000000000031

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 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 شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

9,000,000طرح ایجاد و توسعه شبكه روشنائي000000000000010031

000000000001010031
خرید و اجرای تاسیسات روشنایي و  نورپردازی فضاهای عمومي ، ساحلي ، میادین شهری و آب نماها و بناها و 

پل ها

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
9,000,000

بهسازی وتکمیل روشنایي  پارک000000010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
8,000,000

سطح منطقه شش6-مرکز خرید  واجرای تاسیسات و تجهیزات روشنایي و نورپردازی در سطح منطقه 005900010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000

حمیدیه-جاده اهواز6حمیدیه  واقع در سطح منطقه -بهسازی وروشنایي مسیر جاده اهواز 006000010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,500,000

خیابان الهادی6بهسازی و روشنایي خیابان الهادی  واقع در سطح منطقه 006100010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
500,000

کمپلو شمالي6بهسازی  و روشنایي سامانه روشنایي پارک آالله ،سبحاني و سازماني  واقع در کمپلو شمالي 006200010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

خرمشهر-جاده اهواز6خرمشهر -بهسازی  و روشنایي سامانه روشنایي  جاده اهواز006300010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

سطح منطقه6خرید وسایل پایه های روشنایي در منطقه  006400010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

ریسه بندی000000020001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

سطح منطقه6خرید ریسه بلوطي در سطح منطقه  001100020001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

2,000,000طرح ساماندهي ميادین و معابر شهر000000000000030031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریساماندهي، بهسازی و نوسازی خیابان ها000000000001030031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریساماندهي، بهسازی و نوسازی خیابان ها000000010001030031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه6در سطح منطقه (نقاشي دیواری  عمودی)بدنه سازی  و بهسازی بافت فرسوده 001400010001030031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه6در سطح منطقه (نقاشي دیواری  افقي )بدنه  سازی  و بهسازی بافت فرسوده 001500010001030031

20,250,000طرح اجرا و نصب مبلمان شهری000000000000040031

6,950,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکي ، بازی ، تندرستي000000000001040031

6,950,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکي ، بازی ، تندرستي000000010001040031

004600010001040031
خرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکي ، بازی ، تندرستي در کمپلو جنوبي و کوی علوی و 

عین دو
2,250,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکمپلو جنوبي و کوی علوی و عین دو6-مرکز

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه6-مرکز خرید مبلمان شهری پارکي در سطح منطقه004700010001040031
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

900,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکمپلو شمالي6بازی  پلي اتیلني کودکان  در پارکهای  ،بهاران و نشاط در سطح منطقه شش-خرید تجهیزات پارکي004800010001040031

004900010001040031
پارک  )پارک شهید سبحاني\خرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکي ، بازی ، تندرستي  

(فرامنطقه ای
1,800,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکمپلو شمالي6

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

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
13,300,000

11,800,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخرید ، ساخت، بازسازی و نصب و نگهباني المان ها، آبنما و آثار حجمي و پمپ های آبنما000000010002040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه شش6-مرکزخرید و بازسازی آبنما و اثار حجمي سطح منطقه004800010002040031

800,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکمپلو جنوبي6تعمیر و بهسازی آبنما ی میدان کسایي004900010002040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریبلوارقدس6تعمیر و بهسازی آبنما ی  چهار باند  واقع در بلوار قدس005000010002040031

5,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکوی عین دو6حمیدیه-احداث المان ورودی جاده اهواز005100010002040031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکمپلو شمالي6احداث المان شهدای پارک شهید سبحاني005200010002040031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکمپلو شمالي6  درپارک شهید سبحاني1397 شهریور سال 31احداث المان شهدای حادثه تروریستي 005300010002040031

1,500,000خدمات شهریخدمات شهریخرید و تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنما000000020002040031

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6سرویس و تعمیرات ایستگاه های تقویت کننده پمپاژ اب خام و پمپهای شناور ابنماها در سطح منطقه002500020002040031

500,000خدمات شهریخدمات شهریکمپلو جنوبي26خرید و تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های تقویت کننده پمپاژ و پمپ های آبنما در سطح ناحیه  002600020002040031

صفحه 37 از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

176,640,000 ماموریت محيط زیست و خدمات شهری000000000000000002

141,440,000برنامه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری000000000000000012

137,350,000طرح طراحي و احداث فضای سبز000000000000020012

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

(پارک ها و فضای سبز.... چمن کاری، روشنایي و 
28,700,000فني و عمراني- خدمات شهریخدمات شهری

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

(پارک ها و فضای سبز.... چمن کاری، روشنایي و 
14,000,000فني و عمرانيخدمات شهری

2,500,000فني و عمرانيخدمات شهریاهن افشار6احداث پارک محله ای خیابان سروش جنب بیمارستان آیت اله کرمي در منطقه007600010001020012

2,000,000فني و عمرانيخدمات شهریکوی مندلي6 احداث  پارک  ورودی مندلي جنب  کارخانه آرد خوزستان   در سطح منطقه007700010001020012

1,000,000فني و عمرانيخدمات شهریسادات6احداث پارک خ مرمضي  واقع  در کوی سادات007800010001020012

2,500,000فني و عمرانيخدمات شهری کوی سیاحي6احداث پارک واقع  در کوی سیاحي007900010001020012

1,000,000فني و عمرانيخدمات شهریبلوار قدس6بهسازی  پارک و فضای سبز بلوار قدس  حد فاصل میدان توپ تا چهار باند در سطح منطقه008000010001020012

5,000,000فني و عمرانيخدمات شهریحمیدیه-  اهواز 6حمیدیه-تکمیل و احداث فازدوم پارک ثامن واقع در جاده اهواز008100010001020012

12,000,000فني و عمرانيخدمات شهریخاکبرداری و خاکریزی000000020001020012

10,000,000فني و عمرانيخدمات شهریحمیدیه-  اهواز 6حمیدیه در منطقه-خاکبرداری و خاکریزی نباتي و احداث فضای سبز ورودی  اهواز 002200020001020012

صفحه 38 از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

2,000,000فني و عمرانيخدمات شهریسطح منطقه6خاکبرداری و خاکریزی نباتي آیلندهای سطح منطقه002300020001020012

2,700,000خدمات شهریخدمات شهریچمن کاری000000030001020012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6تهیه واجرای عملیات چمن در سطح منطقه001100030001020012

001200030001020012
خرید،کاشت و نگهداری چمن در پارکهای جدید االحداث فدک،ثامن و آیلند الهادی روبروی ناحیه سه خدمات 

شهری در منطقه
6

فدک،ثامن و آیلند الهادی روبروی 

ناحیه سه خدمات شهری
1,700,000خدمات شهریخدمات شهری

10,350,000خدمات شهریخدمات شهری تامین گل، گیاه، بذر، نهال، هرس درختان و سم و لوازم باغباني و هزینه ماشین آالت آبیاری000000000002020012

10,350,000خدمات شهریخدمات شهری تامین گل، گیاه، بذر، نهال، هرس درختان و سم و لوازم باغباني و هزینه ماشین آالت آبیاری000000010002020012

4,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6خرید بذر  و گل002600010002020012

3,350,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6خرید نهال جهت کاشت در منطقه002700010002020012

2,200,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6خرید کود، سم وکود مایع002800010002020012

500,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6هرس در ختان002900010002020012

300,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6خرید  لوازم باغباني003000010002020012

98,300,000خدمات شهریخدمات شهری(نگهداری)احیای  فضای سبز 000000000003020012

صفحه 39 از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

4,090,000طرح طراحي و اجرای شبكه های آبرساني فضای سبز000000000000030012

4,090,000خدمات شهریخدمات شهریاحداث، تکمیل، تجهیز و بهسازی شبکه آب خام فضای سبز000000000001030012

4,090,000خدمات شهریخدمات شهریاحداث، تکمیل، تجهیز و بهسازی شبکه آب خام فضای سبز 000000010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریحمیدیه-جاده اهواز6احداث یک باب ایستگاه پمپاژ در پارک ثامن007900010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریبلوار قدس6احداث یک باب ایستگاه پمپاژدر نبش بلوار قدس008000010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریمیدان انقالب تا عین دو6 احداث خط انتقال پلي اتیلن جهت توسعه شبکه آب خام فضای سبز از  میدان انقالب تا  عین دو008100010001030012

500,000خدمات شهریخدمات شهری متری68بلوار قدس تا نبش 6 متری در سطح منطقه68بهسازی خط پلي اتیلن جهت توسعه شبکه آب خام از نبش بلوار قدس تا نبش 008200010001030012

008300010001030012
خرید لوله و اتصاالت جهت استفاده در پارک ثامن،آیلند خیابان زینب،آیلند سلیم آباد،آیلند کروشات،میدان 

سروش،پارک پرنیا،شهید هاشمي ،فاز دو آیلند تراکتورسازی در منطقه
590,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6

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

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 تفکیک زباله000000000001020032

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

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6 خرید جایگاه گاری فان در سطح منطقه000700010001020032

2,300,000برنامه بهبود محيط زیست شهری و بهداشت عمومي000000000000000052

صفحه ۴0 از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

2,300,000طرح احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتي عمومي000000000000020052

2,300,000خدمات شهری-فني و عمراني خدمات شهریاحداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر  سرویس  های بهداشتي و آبخوری000000000001020052

2,300,000خدمات شهری-فني و عمراني خدمات شهری6احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر  سرویس  های بهداشتي و آبخوری000000010001020052

1,500,000خدمات شهری-فني و عمراني خدمات شهریسطح منطقه6بهسازی و تعمیر  سرویس  های بهداشتي و آبخوری  واقع در پارکهای سطح نواحي  منطقه001800010001020052

800,000خدمات شهری-فني و عمراني خدمات شهریسطح منطقه6احداث سرویس های بهداشتي و آبخوری در اماکن عمومي و فضای سبز سطح منطقه001900010001020052

4,000,000برنامه ساماندهي صنوف و مشاغل مزاحم  شهری000000000000000062

4,000,000طرح احداث و تكميل بازار روز000000000000040062

4,000,000خدمات شهریخدمات شهریاحداث و تکمیل بازار و بازارچه های روز و محله ای000000000001040062

1,000,000خدمات شهریخدمات شهری کوی علوی6احداث بازارچه  محله ای در کوی علوی 000000250001040062

1,000,000خدمات شهریخدمات شهری کوی عین دو6احداث بازارچه   محله ای در کوی عین دو000000260001040062

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریکمپلو شمالي6احداث بازارچه   محله ای در کمپلو شمالي000000270001040062

1,000,000خدمات شهریخدمات شهری کمپلو جنوبي6احداث بازارچه محله ای در کمپلو جنوبي 000000280001040062

صفحه ۴1 از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

25,900,000برنامه هدایت آب های سطحي000000000000000072

25,900,000طرح بهسازی مسيل های داخل شهری000000000000020072

16,400,000فني و عمرانيخدمات شهری لوله گذاری، احداث و درپوش گذاری جوی روباز، اصالح و احداث سیستم دفع آبهای سطحي000000000001020072

10,800,000فني و عمرانيخدمات شهریلوله گذاری و خرید لوله جهت دفع آبهای سطحي000000010001020072

8,800,000فني و عمرانيخدمات شهریسطح منطقه6لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحي در منطقه004200010001020072

2,000,000فني و عمرانيخدمات شهریسطح منطقه6خرید لوله جهت دفع آبهای سطحي منطقه004300010001020072

5,600,000فني و عمرانيخدمات شهریهمسان سازی و درپوش گذاری جوی روباز000000020001020072

3,600,000فني و عمرانيخدمات شهریسطح منطقه6همسان سازی درب منهولهای سطح منطقه002100020001020072

2,000,000فني و عمرانيخدمات شهریکمپلو شمالي6خرمشهر-درپوش گذاری کانال های دو طرف بلوار قدس از میدان توپ تا چهار باند اهواز002200020001020072

6,500,000خدمات شهریخدمات شهریالیروبي مسیرها و خطوط دفع آبهای سطحي و فاضالب000000000002020072

6,500,000خدمات شهریخدمات شهریالیروبي مسیرها و خطوط دفع آبهای سطحي و فاضالب 000000010002020072

2,500,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6الیروبي و صفحه کشي خطوط دفع آبهای سطحي و فاضالب شهری در منطقه001400010002020072

4,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6الیروبي و صفحه کشي خطوط دفع آبهای سطحي و فاضالب شهری در منطقه001500010002020072

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید، تعمیر و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ شبکه دفع آبهای سطحي000000000003020072

صفحه ۴2 از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید، تعمیر و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ شبکه دفع آبهای سطحي  در سطح مناطق000000010003020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریانقالب-خیابان زینب 6خرید، تعمیر و نگهداری از ایستگاه پمپاژ شبکه دفع آبهای سطحي  و فاضالب در سطح ناحیه یک002000010003020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریخیابان سروش6خرید، تعمیر و نگهداری از ایستگاه پمپاژ شبکه دفع آبهای سطحي  و فاضالب در سطح ناحیه دو002100010003020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریخیابان الهادی6خرید، تعمیر و نگهداری از ایستگاه پمپاژ شبکه دفع آبهای سطحي  و فاضالب در سطح ناحیه سه002200010003020072

10,000,000ماموریت ایمني و مدیریت بحران000000000000000003

10,000,000برنامه توسعه و تقویت سيستم ایمني و آتش نشاني000000000000000023

10,000,000طرح طراحي، احداث و تجهيز ایستگاه آتش نشاني000000000000010023

10,000,000فني و عمرانيخدمات شهریاحداث و تکمیل و تجهیز و بهسازی ایستگاه ها و برج های عملیاتي تک منظوره000000000001010023

10,000,000فني و عمرانيخدمات شهریمجتمع غدیر6-مرکز(کوی علوی) 6احداث ایستگاه آتش نشاني در محدوده منطقه 000000010001010023

228,250,000ماموریت حمل و نقل و ترافيک000000000000000004

210,200,000(. ...جدول گذاری، پياده رو، معابر، خط كشي)برنامه بهبود عبور و مرور شهری 000000000000000024

147,800,000طرح لكه گيری، ترميم و نگهداری آسفالت و ابنيه و احداث مسيرها و  زیرسازی و آسفالت معابر موجود000000000000010024

000000000001010024
 لکه گیری، ترمیم سطوح آسفالتي، ترمیم نوار حفاری، روکش و خرید آسفالت معابر اصلي و فرعي و معابر 

فرسوده و احداث مسیرها و زیرسازی، بهسازی، روکش آسفالت و جداول
111,800,000خدمات شهری- فني و عمراني خدمات شهری- فني و عمراني 

صفحه ۴3 از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

11,000,000فني و عمرانيفني و عمراني لکه گیری، ترمیم سطوح آسفالتي و نوار حفاری و روکش آسفالت معابر اصلي و فرعي و معابر فرسوده000000010001010024

004800010001010024
ترمیم نوار حفاری طولي خیابان سروش شمالي و جنوبي و ترمیم نوارهای عرضي و ترمیم جدولگذاری خیابان 

انقالب و نوار حفاری حد فاصل امیر کبیر تا شیخ بها در منطقه
5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه6

4,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه6 لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری در منطقه004900010001010024

2,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه6ترمیم و لکه گیری آسفالت بصورت دستي در سطح منطقه005000010001010024

7,000,000خدمات شهریخدمات شهری6خرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عملیات ضروری لکه گیری مناطق000000020001010024

93,800,000فني و عمرانيفني و عمرانيزیرسازی، قیرپاشي، بهسازی و روکش آسفالت معابر اصلي و فرعي و معابر فرسوده000000120001010024

40,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه6آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه007900120001010024

5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوی مندلي6زیرسازی تا حد الیه اساس ،اصالح الیه اساس و احداث جوی و جدول خیابانهای کوی مندلي در منطقه008000120001010024

5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيعین دو6-مركز تکمیل قرارداد   مو ضوع زیرسازی تا حد الیه اساس و جدولگذاری خیابانهای عین دو در منطقه008100120001010024

2,800,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوی گلدشت6 کوی گلدشت در منطقه5 مندلي و ارغوان 6جدولگذاری آیلند خیابان 008200120001010024

5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوی سلیم آباد6عملیات احداث جوی روباز و زیرسازی تا حد الیه اساس معابر کوی سلیم آباد008300120001010024

3,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکمپلو جنوبي6زیرسازی و جدولگذاری و کفپوش گذاری حریم راه آهن حد فاصل پل علوی و خیابان بهارستان در منطقه008400120001010024

صفحه ۴۴ از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

3,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه6تکمیل زیرسازی و آسفالت دستي کوچه های کم عرض در منطقه008500120001010024

5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوی گلدشت6احداث جوی روباز و زیرسازی تا حد الیه اساس معابر خاکي کوی گلدشت در منطقه008600120001010024

5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيحمیدیه-جاده اهواز6(صورتجلسه سازمان خدمات موتوری) 6تکمیل  بهسازی ورودی اهواز از سمت حمیدیه در منطقه 008700120001010024

5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوی سیاحي6(حد فاصل عباره و عین دو )عملیات زیرسازی تا حد الیه اساس  کوی سیاحي 008800120001010024

5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوی سادات6عملیات احداث جوی روباز و زیرسازی تا حد الیه اساس معابر کوی سادات008900120001010024

5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوی سیاحي6عملیات احداث جوی روباز و زیرسازی تا حد الیه اساس معابر کوی سیاحي009000120001010024

5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکمپلو شمالي6(حد فاصل انقالب و بلوارقدس )زیر سازی تاحد الیه بیس  خیابان غزنوی شمالي 009100120001010024

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

(به استناد تبصره های بودجه)انجام برخي پروژه ها و فعالیت ها بصورت اماني 
36,000,000خدمات شهریخدمات شهری

000000010003010024
خرید و حمل مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات عمراني خدمات شهری و انجام برخي پروژه ها و فعالیت ها 

(به استناد تبصره های بودجه)بصورت اماني 
15,000,000خدمات شهریخدمات شهری

5,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6تکمبل خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمراني خدمات شهری منطقه000800010003010024

6,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمراني خدمات شهری منطقه000900010003010024

4,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6انجام کارهای خرد بصورت اماني در منطقه001000010003010024

000000020003010024
کرایه ماشین آالت خدمات شهری و اجرای عملیات عمراني خدمات شهری و انجام برخي پروژه ها و فعالیت ها 

(به استناد تبصره های بودجه)بصورت اماني 
21,000,000خدمات شهریخدمات شهری

صفحه ۴5 از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

5,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6تکمیل تامین ماشین آالت خدمات شهری جهت عملیات عمراني در منطقه000700020003010024

16,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه6تامین ماشین آالت خدمات شهری جهت عملیات عمراني در منطقه000800020003010024

4,000,000طرح 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

فني و - حمل و نقل و ترافیک 

عمراني
4,000,000

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

عمراني

فني و - حمل و نقل و ترافیک 

عمراني
4,000,000

سطح منطقه6جدولگذاری و ترمیم جداول فرسوده در سطح منطقه003400010001020024
فني و - حمل و نقل و ترافیک

عمراني

فني و - حمل و نقل و ترافیک 

عمراني
4,000,000

32,100,000طرح طراحي و اصالح هندسي معابر و تقاطع های موجود000000000000030024

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

(..سرعتکاه و
19,200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک

9,900,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاصالح هندسي معابر000000010001030024

600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک متری68تقاطع مندلي و 6اصالح هندسي تقاطع مندلي003500010001030024

3,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک متری68بلوار 6 متری و بلوار هاشمي68تکمیل اصالح هندسي تقاطع 003600010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک6سطح منطقه 6اصالح هندسي کوچک سطح منطقه003700010001030024

صفحه ۴6 از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 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 ترافیککوی علوی6آیلند گذاری و کفپوش گذاری جهت آرام سازی درب مدارس در خیابان فراهاني توسط منطقه003800010001030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکخ کسایي6اصالح هندسي خیابان کسائي بین غزنوی و فراهاني003900010001030024

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکخ کردوني6آیلند گذاری و کفپوش گذاری جهت آرام سازی درب مدارس در خیابان کردوني توسط منطقه004000010001030024

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک بین فراهاني و زینب6 متری بین فراهاني و زینب68اصالح هندسي 004100010001030024

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک نبش خیابان کیان6اصالح هندسي خیابان الهادی نبش خیابان کیان004200010001030024

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکناصر خسرو نبش بهارستان6اصالح هندسي خیابان ناصر خسرو نبش بهارستان004300010001030024

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک نبش کسایي6اصالح هندسي ناصر خسرو نبش کسایي004400010001030024

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکامیرکبیر نبش فیض6اصالح هندسي خیابان امیرکبیر نبش فیض004500010001030024

1,400,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجرای گذرگاه عابر پیاده000000020001030024

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6اجرای گذرگاه عابر پیاده خیابان انقالب ،فراهاني ،کردوني و عین دودر سطح منطقه001300020001030024

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6اجرای گذرگاه عابر پیاده  ومناسب سازی آن جهت معلولین در سطح منطقه001400020001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکنرده گذاری زیر پلهای عابر پیاده000000030001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککوی عین دو6اجرای عملیات نرده گذاری زیر پل عابر پیاده   در کوی عین دو001700030001030024

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکتهیه و نصب گاردریل000000040001030024

صفحه ۴7 از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 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 ترافیکحمیدیه- جاده اهواز6جمع آوری گاردیل مسیر عین دو در سطح منطقه000900040001030024

2,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجرای سرعتکاه آسفالتي000000050001030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6احداث شش دهنه سرعتگاه اسفالتي توسط در منطقه002000050001030024

2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6احداث سرعتگاه آسفالتي در منطقه002100050001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاحداث پهلوگاه اتوبوس000000060001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککوی انقالب6احداث پهلوگاه اتوبوس  در خیایان انقالب جلوی درب منطقه000900060001030024

2,600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجرای دور برگردان000000070001030024

600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکپارک ثامن6حمیدیه روبروی پارک ثامن-احداث دوربرگردان جاده  اهواز001100070001030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار قدس6دوربرگردان جلوی تعمیرگاه  اتوبوسراني001200070001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6احداث دوربرگردان در سطح منطقه001300070001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککمپلو جنوبي6 متری تقاطع غزنوی در منطقه68احداث دوربرگردان و اصالح هندسي خیابان 001400070001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککمپلو جنوبي6احداث دور برگردان بلوار شهید هاشمي بین بني هاشم و سه راه خرمشهر در منطقه001500070001030024

12,900,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيکخرید رنگ و اجرای خط کشي معابر، عابر پیاده، نقوش و رنگ آمیزی جداول000000000002030024

12,900,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکخرید رنگ و اجرای خط کشي معابر، عابر پیاده، نقوش و رنگ آمیزی جداول000000010002030024

صفحه ۴8 از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

2,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه6اجرای عملیات نقوش ترافیکي در سطح منطقه007300010002030024

007400010002030024
تکمیل قرارداد خرید رنگ روغني و رنگ آمیزی جداول با رنگ روغني به همراه شستشوی جداول با دستگاه در 

منطقه
1,400,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه6

1,100,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه6 تکمیل خرید و اجرای رنگ دو جزئي مسیر عین دو،مالشیه،خیابان لشکر،بني هاشم ،انقالب در منطقه007500010002030024

1,200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه6اجرای خط کشي عابر پیاده در منطقه007600010002030024

200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه6شستشو خطوط عابر پیاده در منطقه007700010002030024

3,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه6خرید رنگ روغني و رنگ آمیزی جداول با رنگ روغني به همراه شستشوی جداول با دستگاه در منطقه007800010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه6خرید رنگ محوری در سطح منطقه007900010002030024

2,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه6خرید و اجرای رنگ دو جزئي008000010002030024

16,300,000طرح طراحي و احداث پل عابر پياده000000000000060024

16,300,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافيکاحداث و تکمیل، تجهیز و بهسازی پل های عابر پیاده معمولي و مکانیزه000000000001060024

16,300,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکاحداث و تکمیل، تجهیز و بهسازی پل های عابر پیاده معمولي و مکانیزه000000010001060024

600,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکسه راه خرمشهر6مسقف سازی پل عابر پیاده سه راه خرمشهر در منطقه003500010001060024

صفحه ۴9 از 5۴



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

5,700,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکحمیدیه-جاده اهواز6احداث پل عابر واقع در جاده حمیدیه روبروی عین دو در منطقه003600010001060024

10,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیککوی سیاحي6احداث پل عابر واقع در جاده حد فاصل کوی سیاحي و سلیم آباد در منطقه003700010001060024

10,000,000طرح 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 - فني و عمراني 

معماری
10,000,000

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

پیاده
10,000,000فني و عمرانيفني و عمراني

5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيخیابان انقالب6تکمیل پیاده روسازی ضلع شمالي وجنوبي خیابان انقالب  در منطقه005000010001070024

5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه66  عملیات ترمیم وهمسان سازی پیاده روهای فرسوده معابر محالت متفرقه در سطح منطفه005100010001070024

6,600,000برنامه توسعه، تجهيز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومي000000000000000034

6,600,000طرح احداث خطوط ویژه ،ایستگاهها و خرید اتوبوس000000000000010034

000000000001010034
به استناد  )احداث، تکمیل، تجهیز و بهسازی ایستگاه ها ی معمولي و مکانیزه اتوبوس و تاکسي و ریل باس 

(تبصره های بودجه
6,600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک

000000010001010034
به استناد  )احداث، تکمیل، تجهیز و بهسازی ایستگاه ها ی معمولي و مکانیزه اتوبوس و تاکسي و ریل باس 

(تبصره های بودجه
6,600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

1,800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6 عدد ایستگاه اتوبوس بلوار الهادی،خ انقالب،مالشیه ،عین دو در منطقه12نصب 003900010001010034
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6خرید ونصب ایستگاه معمولي اتوبوس در منطقه004000010001010034

1,600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککوی انقالب6احداث سکوی ریل باس ایستگاه کوی انقالب در منطقه004100010001010034

1,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6تعمیرو زیباسازی ایستگاههای اتوبوس در منطقه004200010001010034

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکخ انقالب6 بهسازی و زیباسازی ایستگاه تاکسي سه راه خرمشهر و خیابان باهنر004300010001010034

11,450,000برنامه سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافيک شهر000000000000000084

11,450,000طرح نصب تابلوهای راهنمایي و رانندگي، شناسایي و تعيين مسير000000000000040084

000000000001040084
خرید،نصب، پشتیباني، تجهیز و اجرای چراغ های راهنمایي، تابلوهای انتظامي، راهنمای مسیر و تجهیزات 

ترافیکي معمولي و هوشمند
11,450,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک

000000010001040084
خرید،نصب، پشتیباني، تجهیز و اجرای چراغ های راهنمایي، تابلوهای انتظامي، راهنمای مسیر و تجهیزات 

ترافیکي معمولي و هوشمند
11,450,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

2,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6 تکمیل قرارداد خرید تابلو هاو تجهیزات ترافیکي در سطح منطقه006000010001040084

2,300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6خرید و نصب تجهیزات و عالئم ترافیکي در منطقه006100010001040084

1,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6 تکمیل نصب تابلوها و تجهیزات ترافیکي در سطح منطقه006200010001040084

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6خرید و نصب تابلو مرزبندی در سطح منطقه006300010001040084

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6ترمیم یا جمع آوری سرعتگیرهای پالستیکي در سطح منطقه006400010001040084
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 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 منطقه6تعمیر و بهسازی تابلوهای سطح منطقه006500010001040084

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک متری68خ 6 متری نبش فراهاني68 اجرای چراغ راهنمایي خیابان 006600010001040084

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککوی انقالب6 اجرای چراغ راهنمایي خیابان انقالب  نبش فراهاني006700010001040084

600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6تعمیر و نگهداری چراغ های دستکدار در سطح منطقه006800010001040084

006900010001040084
 متری نبش فراهاني ،میدان انقالب در 68خرید تجهیزات و نصب چراغ های چشمک زن خیابان سروش،خیابان 

منطقه
250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه6

9,000,000ماموریت خدمات مدیریت000000000000000005

9,000,000برنامه تحول اداری و مدیریت عملكرد000000000000000035

9,000,000طرح طراحي، احداث، تكميل و تجهيز ساختمان اداری000000000000010035

9,000,000فني و عمرانيفني و عمرانياحداث، تکمیل، تعمیر، تجهیز و بازسازی ساختمانها و محوطه های اداری000000000001010035

9,000,000فني و عمرانيفني و عمرانياحداث، تکمیل، تعمیر، تجهیز و بازسازی ساختمانها و محوطه های اداری000000010001010035

4,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسایت اداری منطقه6 تعمیر ،تجهیز   وبازسازی ساختمانها و محوطه های اداری  شهرداری منطقه002700010001010035

5,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسایت اداری منطقه6(فاز اول )احداث ساختمان اداری منطقه   002800010001010035

32,100,000ماموریت اجتماعي و فرهنگي000000000000000006

32,100,000برنامه توسعه زیرساخت ها، ظرفيت ها و فعاليتها و طرح های فرهنگي000000000000000066
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

24,300,000طرح احداث و تجهيز مجتمع های فرهنگي و هنری000000000000020066

000000000001020066
کتابخانه، فرهنگسرا، نگارخانه وتاالر )احداث و  تکمیل اماکن فرهنگي، اجتماعي و درمانگاه های شهرداری 

(...اجتماعات و 
500,000بین بخشيفرهنگي و اجتماعي

500,000فرهنگي و اجتماعيفرهنگي و اجتماعيمسیر حمیدیه6-مرکز عدد تابلو شهدا مسیر حمیدیه15بازسازی و ترمیم 000000170001020066

21,800,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعياحداث و تکمیل و تجهیز سرای محله000000000002020066

1,800,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعيكوی علوی6بهسازی و تجهیز  سرای محله  علوی 000000060002020066

20,000,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعيمجموعه فرهنگي ورزشي غدیر6-مركزتکمیل و تجهیز مجموعه فرهنگي ورزشي غدیر000000070002020066

10,000,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعي متری68خيابان 6-مركزخرید تجهیزات سیستم سرمایشي پروژه مجموعه فرهنگي غدیر000100070002020066

10,000,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعي مجموعه فرهنگي ورزشي غدیر6-مركز(فاز دوم )تکمیل و تعدیل قرارداد تکمیل و ساخت مجموعه فرهنگي ورزشي غدیر 000200070002020066

2,000,000بین بخشيفرهنگي و اجتماعي6(بازگشایي مدارس)طرح استقبال از مهر 000000000003020066

7,800,000طرح كمک به احداث اماكن ورزشي000000000000040066

7,800,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعياحداث، تکمیل، ایمن سازی و بازسازی زمین ها و مجتمع های ورزشي000000000001030066

7,800,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعياحداث، تکمیل، ایمن سازی و بازسازی زمین ها و مجتمع های ورزشي000000010001030066

2,800,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعيكوی عين دو6تکمیل  احداث زمین ورزشي فوتبال کوی عین دو در منطقه004800010001030066

3,000,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعيسطح منطقه6احداث و تکمیل زمین ورزشي در سطح منطقه004900010001030066
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه شش1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

2,000,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعيسطح منطقه6نورپردازی ، احداث سکو و جدولگذاری زمین های خاکي در منطقه005000010001030066

490,340,000 (اعتبارات تملک دارایي ها)مجموع مصارف عمراني 
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