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 اولبخش 

مصوب شورای اسالمی شهرتبصره های   



از 6۱ ۱ صفحه



صفحه 2 از 6۱



صفحه 3 از 6۱



صفحه 4 از 6۱



از 6۱ 5 صفحه



صفحه 6 از 6۱



از 6۱ 7 صفحه



صفحه 8 از 6۱



از 6۱ 9 صفحه



از 6۱ ۱0 صفحه



صفحه ۱۱ از 6۱



صفحه ۱2 از 6۱



از 6۱ ۱3 صفحه



صفحه ۱4 از 6۱



صفحه ۱5 از 6۱



صفحه ۱6 از 6۱



از 6۱ ۱7 صفحه



از 6۱ ۱8 صفحه



 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

044,500,00044,500,000كالبدی و شهرسازی431,580,0001درآمدهای ناشی از عوارض عمومی110000

0286,600,000286,600,000محیط زیست و خدمات شهری39,750,0002درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری120000

055,500,00055,500,000ایمنی و مدیریت بحران19,450,0003بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری130000

0161,500,000161,500,000حمل و نقل و ترافیک04درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری140000

03,000,0003,000,000خدمات مدیریت05كمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی150000

016,300,00016,300,000اجتماعی و فرهنگی34,620,0006اعانات ، كمک های اهدایی و دارائی ها160000

00525,400,0000567,400,000567,400,000جمع كل درآمدها100000

001,000,000496,358,5840496,358,584جمع كل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای200000

000جمع كل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی300000

00526,400,000496,358,584567,400,0001,063,758,584 جمع كل مصارف جمع كل منابع  

 منطقه هفت1399بودجه 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 6۱ ۱9 صفحه



 سومبخش 

 منابع درآمدی 



مبالغ به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

220,325,00080,935,02481,352,993162,288,017431,580,000درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000

181,925,00064,451,02460,664,686125,115,710211,580,000درآمدهاي ناشی از  توسعه شهر110200

30,000,0005,831,1782,371,9608,203,13835,400,000(مسكونی)عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراكم 110201

20,000,0001,851,6741,458,4653,310,13922,000,000(غير مسكونی )عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراكم 110202

20,000,00011,738,7079,993,53421,732,24130,000,000(مسكونی)عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراكم 110203

10,000,000826,759844,2131,670,97212,000,000(غيرمسكونی)عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراكم 110204

70,000,00039,667,68241,498,30181,165,98385,000,000عوارض بر بالكن و پيش آمدگی110205

11,500,0003,891,3323,854,7887,746,12020,500,000عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري110206

2,500,0003,891,3323,854,7887,746,12011,500,000عوارض مشرفيت11020601

9,000,00009,000,000درآمد حاصل از تغيير كاربري ها11020602

50,000050,000عوارض قطع اشجار110208

1,312365,386366,6981,500,000عوارض صدور مجوز حصاركشی و دیوار كشی براي امالك فاقد مستحدثات110209

125,0000130,000عوارض و درآمدهاي وصولی در حریم شهرها110211

3,000,000441,3365,556446,8923,000,000عوارض تفكيك اراضی و ساختمان110213

منابع
             شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  دفتر برنامه ریزي و بودجه

 منطقه هفت 1399بودجه سال 

شرح منابع كد

مبناي برآورد

1399مصوب سال 
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

از 6۱ 20 صفحه



مبالغ به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

منابع
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

 منطقه هفت 1399بودجه سال 

شرح منابع كد

مبناي برآورد

1399مصوب سال 
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

2,000,000201,044272,483473,5272,000,000عوارض بر معامالت غيرمنقول110214

15,250,0000سایر110290

38,400,00016,484,00020,688,30737,172,307220,000,000درآمدهاي ناشی از بهره برداري از فضاي شهر110400

30,000,00014,986,00019,133,30734,119,30751,000,000عوارض نوسازي110401

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

8,000,0001,498,0001,555,0003,053,000168,000,000عوارض بر مشاغل110406

8,000,0001,498,0001,555,0003,053,0008,000,000(مشاغل صنفی)عوارض كسب و پيشه 11040601

0160,000,000عوارض مشاغل سازمانها و شركتها11040602

400,0000000سایر110490

400,00000حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و سایر حق نظارت% 3عوارض 11049003

25,750,0006,223,18810,449,87816,673,06639,750,000درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000

25,750,0006,223,18810,449,87816,673,06639,750,000درآمدهاي اختصاصی120100

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

صفحه 2۱ از 6۱



مبالغ به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

منابع
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

 منطقه هفت 1399بودجه سال 

شرح منابع كد

مبناي برآورد

1399مصوب سال 
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

500,0001,420,2733,196,0004,616,27314,500,000بهاي خدمات  آتش نشانی120107

12,000,000(تجاري و مسكونی )بهاي خدمات آتش نشانی12010701

2,500,000(غيرصنفی)بهاي خدمات آتش نشانی 12010702

25,000,0004,802,9157,253,87812,056,79325,000,000(عادي)بهاي خدمات پسماندهاي شهري مسكونی 120110

201,450,00097,160,915126,245,153223,406,06819,450,000بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000

201,400,00097,160,915126,245,153223,406,06819,400,000بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130100

1,500,000304,034462,921766,9551,500,000بهاي خدمات آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري130101

900,000237,503318,335555,838900,000بهاي خدمات كارشناسی و فروش نقشه ها130102

1,000,00070,97870,9782,000,000بهاي خدمات آماده سازي130107

8,000,0003,999,0502,148,3516,147,40115,000,000(مطابق با قانون)بهاي خدمات تأمين پاركينگ 130109

190,000,00092,549,350123,315,546215,864,8960(درآمد حاصل از خدمات شهري مسكونی و تجاري)سایر 130190

50,00000050,000درآمد حاصل از تاسيسات شهرداري130200

50,000050,000درآمد حاصل از آگهی هاي تجاري و تبليغات محيطی130204

13,612,5006,209,6739,175,35315,385,02634,620,000اعانات ، كمك هاي اهدایی و دارائی ها160000

صفحه 22 از 6۱



مبالغ به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

منابع
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

 منطقه هفت 1399بودجه سال 

شرح منابع كد

مبناي برآورد

1399مصوب سال 
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

13,612,5006,209,6739,175,35315,385,02634,620,000درآمدهاي اتفاقی كه به موجب قانون وصول می شود160200

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

050,000هزینه تاخير و خسارت تادیه چك160204

11,000,0006,180,6739,161,05315,341,72632,000,000( اعم از كسر پاركينگ، اضافه بنا و غيره100كليه جرائم كميسيون ماده ) 100جرائم كميسيون ماده 160205

11,000,0006,180,6739,161,05315,341,72617,000,000جرایم تخلفات ساختمانی16020501

015,000,000جریمه حذف پاركينگ16020502

62,500070,000درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه160206

1,500,00029,00014,30043,3001,500,000(سد معبر و غيره)تخلفات شهري وغرامت ها160207

461,137,500190,528,800227,223,377417,752,177525,400,000

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

00001,000,000 قانون شهرداري101ماده 210000

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

جمع كل درآمدها

صفحه 23 از 6۱



مبالغ به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

منابع
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

 منطقه هفت 1399بودجه سال 

شرح منابع كد

مبناي برآورد

1399مصوب سال 
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

00001,000,000

461,137,500190,528,800227,223,377417,752,177526,400,000 جمع منابع

جمع كل منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي

صفحه 24 از 6۱



 چهارمبخش 

 (یا نهیهز اعتبارات) یجار مصارف



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مبالغ به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

372,186,363496,358,584هزینه100000

75,636,21583,091,512 جبران خدمات کارکنان110000

25,436,27727,546,563حقوق و دستمزد110100

285,01049,561مبنا کارکنان رسمی و پیمانی/ حقوق ثابت110102

3,695,8750حقوق و دستمزد کارگران رسمی حکمی مشمول قانون کار110103

21,455,39227,497,002حقوق کارکنان قراردادي110104

50,199,93855,544,948فوق العاده ها و مزایاي شغل110200

1,082,247449,592مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی110202

378,7870مزایاي کارگران رسمی حکمی مشمول قانون کار110203

9,301,75414,291,430مزایاي کارکنان قراردادي110204

 منطقه هفت1399بودجه سال 

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

صفحه 25 از 6۱



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مبالغ به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه هفت1399بودجه سال 

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

33,160,11535,946,326اضافه کار، فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري 110206

6,277,0354,857,600عیدي110208

233,795,000327,632,400استفاده از کاالها و خدمات120000

600,000690,000ماموریت داخلی و خارجی120100

600,000690,000ماموریت داخلی120101

197,020,000292,122,400حق الزحمه انجام خدمات قراردادي120200

1,200,0001,200,000اجراي برنامه هاي آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنري120205

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

( بودجه18تبصره شماره 
600,000600,000

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

صفحه 26 از 6۱



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مبالغ به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه هفت1399بودجه سال 

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

120206

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

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

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

( بودجه29به استناد تبصره شماره )حقوقی

420,000300,000

195,400,000290,622,400واگذاري خدمات شهري120207

158,000,000242,127,400 تنظیف، رفت و روب و حمل زباله12020701

36,900,00048,370,000 هزینه اجرائیات12020702

125,000125,000هزینه مبارزه با جانوران موذي12020703

300,000400,000حمل ونقل و ارتباطات120300

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

300,000300,000تلفن و فاکس120306

صفحه 27 از 6۱



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مبالغ به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه هفت1399بودجه سال 

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

5,850,0008,100,000نگهداري وتعمیر و خرید دارائی هاي ثابت120400

1,500,0002,500,000نگهداري وتعمیر  ساختمان و مستحدثات120401

600,000600,000نگهداري وتعمیر ماشین آالت و تجهیزات120402

100,000500,000بیمه دارایی هاي ثابت120403

250,000500,000نگهداري و تعمیر وسائل اداري120405

1,900,0002,500,000مواد و لوازم مصرف نشدنی120406

1,500,0001,500,000تعمیر و خرید رایانه ، پرینتر ، اسکنر و وسائل جانبی آن120408

2,850,0003,700,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120500

2,850,0003,700,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120501

250,0001,500,000...چاپ و خرید نشریات و مطبوعات ، بنر و12050101

صفحه 28 از 6۱



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مبالغ به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه هفت1399بودجه سال 

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

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

600,000600,000(حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  )... چاپ نشریات و مطبوعات ، بنر و12050103

3,050,0003,850,000تشریفات120700

3,050,0003,850,000جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی120702

200,000500,000جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی12070201

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

1,500,0001,500,000(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

30,000100,000هزینه هاي بانکی120900

30,000100,000خرید دسته چک و سفته و هزینه انتقال وجوه120901
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مبالغ به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه هفت1399بودجه سال 

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

11,250,0003,750,000آب و برق و سوخت121000

7,000,000500,000بهاي آب اماکن شهرداري121001

3,000,0002,000,000بهاي برق مصرفی اماکن شهرداري121002

1,250,0001,250,000(اعم از دستگا هاي حرارتی، ماشین آالت، وسائط نقلیه، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)سوخت 121005

4,925,0005,700,000مواد و لوازم مصرف شدنی121100

1,100,0001,000,000خرید لوازم جزئی ساختمان121101

100,000200,000(........صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهاي شوینده،)لوازم تنظیف و مواد شوینده121104

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

520,000500,000(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات )لوازم یدکی 121106

1,250,0001,500,000(...کاغذ ، مقواو لوازم التحریر )لوازم مصرفی اداري 121107

600,0001,000,000(غذا)موادغذائی121108

صفحه 30 از 6۱



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مبالغ به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه هفت1399بودجه سال 

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

5,00050,000لوازم آتش نشانی121109

200,000بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی121110

750,000750,000لوازم خواب و پوشاك121112

500,0000سایر121190

2,520,0002,020,000هزینه هاي مطالعاتی و تحقیقاتی121200

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

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

5,400,0007,200,000اجاره و کرایه121400

5,400,0007,000,000(خودروهاي استیجاري)اجاره ماشین آالت و وسایط نقلیه 121403

0100,000کرایه وسایط نقلیه121404

0100,000کرایه لوازم و ابزار مختلف121405

صفحه 3۱ از 6۱



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مبالغ به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه هفت1399بودجه سال 

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

23,000,00037,120,000کمک هاي بالعوض150000

23,000,00037,000,000کمک مالی به سازمان هاي وابسته، موسسات انتفاعی و شرکت هاي تابعه150100

23,000,00037,000,000کمک به سازمان هاي وابسته150101

23,000,00037,000,000کمک به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی15010101

0120,000کمک مالی به اشخاص حقیقی150300

120,000حقوق روحانیون مبلغ150304

33,255,14838,114,673رفاه اجتماعی160000

15,151,46318,732,220بیمه و بازنشستگی160100

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

خدمات درمانی
15,151,46318,732,220

18,103,68519,382,453کمک هاي رفاهی کارمندان160200

3,550,0002,662,000بن ها و کمک هاي غیرنقدي160201

صفحه 32 از 6۱



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مبالغ به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه هفت1399بودجه سال 

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

3,050,0002,000,000( بودجه5به استناد تبصره شماره ) کمک هزینه سفرهاي زیارتی کارکنان  16020101

250,000450,000( بودجه7به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تهیه خوار و  بار در ماه مبارك رمضان 16020102

100,00050,000(  بودجه9به استناد تبصره  شماره )هزینه روز زن 16020103

150,000150,000( بودجه8به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تهیه اقالم مورد نیاز آغاز مدارس 16020104

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

12,397,68510,195,453حق عائله مندي، اوالد160202

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

( بودجه13تبصره شماره 
1,446,0005,800,000

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

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

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

( بودجه4 و 3به استناد تبصره هاي شماره )ترحیم 
150,000150,000
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

مبالغ به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه مصوب بودجه سال شرح هزینهکد

 منطقه هفت1399بودجه سال 

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

360,000360,000هزینه هاي ورزشی کارکنان160212

6,500,00010,400,000سایر هزینه ها170000

6,500,00010,400,000هزینه هاي متفرقه170200

6,500,00010,400,000پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان170203

6,500,00010,400,000پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان17020301

372,186,363496,358,584 (اعتبارات هزینه ای)مجموع مصارف جاری 

صفحه 34 از 6۱



 پنجمبخش 

 (ها ییدارا تملک اعتبارات) یعمران مصارف



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

44,500,000ماموریت كالبدی و شهرسازی000000000000000001

4,150,000برنامه اجرای طرح های  توسعه و تفصيلي شهری 000000000000000021

4,150,000طرح طرحهای مطالعاتي جهت مسائل شهری000000000000020021

700,000فني و عمرانيفني و عمرانيخدمات آزمايشگاهي پروژه هاي عمراني000000000002020021

350,000فني و عمرانيفني و عمرانيمیدان شهید بندر7خدمات آزمايشگاهي مربوط به تقاطع غیر همسطح شهید بندر000000030002020021

000000040002020021
خدمات آزمايشگاهي مربوط به پارکهاي کوي آل صافي،مسیر ارتباطي کوي رمضان  به پل واليت،خیابان مهرگان 

کوي سپیدار و انتهاي کوي رمضان
350,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه7

300,000بین بخشيبين بخشيتجهیز واحد نقشه برداري000000000003020021

300,000بین بخشيبین بخشيسطح منطقه7خريد دوربین توتال استیشن و لوازم جانبي000000000003020021

550,000بین بخشيبين بخشيانجام عملیات نقشه برداري و برداشت خیابان ها000000000004020021

7تکمیل صورتجلسه نقشه برداري خیابان نهج البالغه حدفاصل لوپ پل هفتم تا لوپ آيت اله بهبهاني000000100004020021
 خیابان نهج البالغه حدفاصل لوپ پل 

هفتم تا لوپ آيت اله بهبهاني
250,000بین بخشيبین بخشي

100,000بین بخشيبین بخشيبلوار نواب7 میدان کارونUTMخدمات  نقشه برداري  وتهیه  000000110004020021

100,000بین بخشيبین بخشي کوي رمضان7نقشه برداري محدوده کانال دفع ابهاي سطحي کوي رمضان000000120004020021

100,000بین بخشيبین بخشيبلوار نبوت7(سلطانمنش) بلوار نبوت UTMخدمات  نقشه برداري  وتهیه  000000130004020021

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

صفحه 35 از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,900,000فني و عمراني- خدمات شهري خدمات شهریمطالعه و طراحي پارک و فضاي سبز000000000007020021

500,000فني و عمرانيخدمات شهريبلوار نواب7مطالعه  وطراحي پارک کوهساران000000340007020021

500,000خدمات شهريخدمات شهري پارک الله77تکمیل قرارداد مطالعه و طراحي احداث ايستگاه پمپاژ و خط انتقال پارک الله تا برومي در منطقه 000000350007020021

500,000فني و عمرانيخدمات شهري تپه تفرجگاهي7تکمیل مطالعات و طراحي مراحل اول و دوم تپه تفرجگاهي000000360007020021

400,000فني و عمرانيخدمات شهريسپیدار7مطالعه و طراحي پارک و فضاي سبز سپیداروساير پارکها000000370007020021

700,000فني و عمرانيخدمات شهری طراحي و مطالعات پروژههاي دفع آبهاي سطحي000000000008020021

700,000فني و عمرانيخدمات شهري حصیر آباد7(حصیر آباد به سمت عامري و رودخانه  )مطالعات احداث شبکه و ايستگاه در منطقه 000000040008020021

40,350,000(ارتقای كيفيت معماری و سيما و منظر شهری)برنامه زیباسازی شهری  000000000000000031

14,900,000طرح ایجاد و توسعه شبكه روشنائي000000000000010031

000000000001010031
خريد و اجراي تاسیسات روشنايي و  نورپردازي فضاهاي عمومي ، ساحلي ، میادين شهري و آب نماها و بناها و پل 

ها

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
14,900,000

بهسازي وتکمیل روشنايي  پارک000000010001010031
خدمات -شهرسازي و معماري

شهري

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
13,900,000

سطح منطقه7-مرکزتاسیسات و تجهیزات روشنايي و نورپردازي در سطح منطقه 006500010001010031
خدمات -شهرسازي و معماري

شهري

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
2,000,000
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

006600010001010031
خريد جزيي وسايل برقي و روشنايي بمنظور ساماندهي موردي تاسیسات روشنايي پارکهاي الله، کوهساران و 

متري کوي رمضان68
سطح منطقه7

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
1,500,000

سطح منطقه7ساماندهي وتعمیرات ونگهداري موردي روشنايي ها خیابانها وپارکها006700010001010031
خدمات -شهرسازي و معماري

شهري

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
4,000,000

تقاطع واليت و کوي رمضان7انجام عملیات روشنايي مسیر تقاطع غیر همسطح واليت و کوي رمضان در منطقه  006800010001010031
خدمات -شهرسازي و معماري

شهري

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
3,000,000

سطح منطقه7 متري در سطح منطقه  50نورپردازي پايه پرچم هاي 006900010001010031
خدمات -شهرسازي و معماري

شهري

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
200,000

007000010001010031
خريد جزيي وسايل برقي و روشنايي بمنظور ساماندهي موردي تاسیسات روشنايي پارکهاي الله، کوهساران و 

پارکهاي ديگه
سطح منطقه7

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
2,000,000

سطح منطقه7 متري در سطح منطقه  50نورپردازي پايه پرچم هاي 007100010001010031
خدمات -شهرسازي و معماري

شهري

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
200,000

سطح منطقه7نورپردازي پل ايت اله بهبهاني واتوبان  سپهبد شهید قاسم سلیماني007200010001010031
خدمات -شهرسازي و معماري

شهري

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
1,000,000

ريسه بندي000000020001010031
خدمات -شهرسازي و معماري

شهري

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
1,000,000

سطح منطقه7ريسه بندي جهت مراسمات و مناسبات در سطح منطقه 001200020001010031
خدمات -شهرسازي و معماري

شهري

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
1,000,000

5,250,000طرح ساماندهي ميادین و معابر شهر000000000000030031
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,650,000شهرسازي و معماريشهرسازی و معماریساماندهي، بهسازي و نوسازي خیابان ها000000000001030031

1,650,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريساماندهي، بهسازي و نوسازي خیابان ها000000010001030031

7تخريب و آوار برداري امالک خیابان نهج البالغه و منبع آب و کوي رمضان در منطقه001600010001030031
خیابان نهج البالغه و منبع آب و کوي 

رمضان
250,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماري

1,400,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماري متري شهرداري3720 متري شهرداري، خیابان 20مقاوم سازي پي واحد مسکوني واقع در 001700010001030031

3,600,000شهرسازي و معماريشهرسازی و معمارینقاشي ، زيباسازي، بدنه سازي و مناسب سازي سیماي شهري000000000002030031

3,600,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معمارينقاشي ، زيباسازي، بدنه سازي و مناسب سازي سیماي شهري000000010002030031

3,200,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريدور برگردان خلیج فارس7ساماندهي و زيبا سازي دور برگردان خلیج فارس در منطقه002900010002030031

400,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريسطح منطقه7بدنه سازي وبهسازي بافت فرسوده نقاشي ديواري سطح منطقه عمودي003000010002030031

20,200,000طرح اجرا و نصب مبلمان شهری000000000000040031

10,200,000شهرسازي و معماريشهرسازی و معماریخريد، نصب و ايمن سازي مبلمان و تجهیزات شهري ، پارکي ، بازي ، تندرستي000000000001040031

10,200,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريخريد، نصب و ايمن سازي مبلمان و تجهیزات شهري ، پارکي ، بازي ، تندرستي000000010001040031

3,000,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريسطح منطقه7-مرکز خريد مبلمان شهري پارکي در سطح منطقه005000010001040031

005100010001040031
طبق لیست )خريد،نصب و ايمن سازي مبلمان و تجهیزات شهري،پارکي ،بازي و تندرستي در پارکهاي منطقه   

(پیوستي
3,500,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريسطح منطقه7

صفحه 38 از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

7 خالدي و پارکهاي محله اي در منطقه4خريد مبلمان شهري به منظور نصب در فضاي سبز خیابان 005200010001040031
 خالدي و پارکهاي محله اي 4خیابان 

در
1,000,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماري

1,000,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريپارک الله7تکمیل پروژه  خريد، نصب و ايمن سازي مبلمان و تجهیزات شهري  پارک الله005300010001040031

1,200,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريسطح منطقه7خريد مجموعه بازي پلي اتیلن  در منطقه005400010001040031

005500010001040031
خريد مجموعه وسايل تندرستي جهت نصب در پارکهاي ياس کوي رمضان ، بلوار خزعلي و پارک محله اي الله در 

منطقه
500,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريکوي رمضان ، بلوار خزعلي7

خريد ، ساخت، بازسازي و نصب و نگهباني المان ها، آبنما و آثار حجمي و پمپ هاي آبنما000000000002040031
خدمات -شهرسازی و معماری 

شهری

خدمات -شهرسازي و معماري

شهري
10,000,000

8,000,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريخريد ، ساخت، بازسازي و نصب و نگهباني المان ها، آبنما و آثار حجمي و پمپ هاي آبنما000000010002040031

1,000,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريسطح منطقه7-مرکزخريد و بازسازي آبنما و اثار حجمي سطح منطقه005400010002040031

005500010002040031
بلوار ساحلي شرقي حد فاصل پلهاي سوم تا  ) هکتاري 16عملیات اجرايي آب نماي بزرگ موزيکال پارکي در پارک 

(94/6/7-109/15/17/23/16/9/31/2قرارداد ) در منطقه   (هفتم 
2,000,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريبین پل هفتم تا پارک الله7

7احداث آبنماي پارک هاي ملت، الله و سپیدار005600010002040031
پارک ملت والله و سپیدار و سلطاني 

منش
2,000,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماري

7ساخت وخريد ونصب  المانهاي نوري005700010002040031
بلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني، 

میدان خلیج فارس و میدان لوله سازي
800,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماري

صفحه 39 از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

900,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريمیادين پارک الله و کوهساران7تکمیل قرارداد خريد المانهاي هفت سین براي نصب در معابر و میادين پارک الله و کوهساران در منطقه005800010002040031

300,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريسطح منطقه7(استندهاي اقوام مختلف  )خريد المانهاي هفت سین نوروزي 005900010002040031

1,000,000شهرسازي و معماريشهرسازي و معماريسطح منطقه7خريد پمپ و چراغهاي آبنماهاي کوي رمضان و میدان واليت و پارک ناز و شهید طاهري و پارک عالمه وساير پارکها006000010002040031

2,000,000خدمات شهريخدمات شهريخريد و تعمیر پمپ هاي سیار ، ايستگاه هاي پمپاژ و پمپ هاي آبنما000000020002040031

1,000,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7تعمیرات و نگهداري از ايستگاه هاي پمپاژ آبنما در منطقه002700020002040031

1,000,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7خريد پمپ آبنما002800020002040031

286,600,000 ماموریت محيط زیست و خدمات شهری000000000000000002

244,900,000برنامه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری000000000000000012

233,400,000طرح طراحي و احداث فضای سبز000000000000020012

000000000001020012
خاکبرداري، خاکريزي، پیاده روسازي، جدولگذاري،  ) احداث، تکمیل، بهسازي پارک، فضاي سبز وکمربند سبز

(پارک ها و فضاي سبز.... چمن کاري، روشنايي و 
37,000,000فني و عمراني- خدمات شهريخدمات شهری

000000010001020012
خاکبرداري، خاکريزي، پیاده روسازي، جدولگذاري،  ) احداث، تکمیل، بهسازي پارک، فضاي سبز وکمربند سبز

(پارک ها و فضاي سبز.... چمن کاري، روشنايي و 
28,800,000فني و عمرانيخدمات شهري

2,000,000فني و عمرانيخدمات شهريکوي رمضان7بهسازي و بازسازي پارک کوي رمضان008200010001020012

صفحه 40 از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 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 شهريخزعلیه7زهکشي پارک در محل میدان میوه و تره بار008300010001020012

3,000,000فني و عمرانيخدمات شهريکوي رمضان و پارک کوهساران7تکمیل اجراي گلفوژ بتني کوي رمضان و پارک کوهساران در منطقه008400010001020012

2,000,000فني و عمرانيخدمات شهريپارک ملت7بهسازي پارک ملت008500010001020012

1,500,000فني و عمرانيخدمات شهريپارک ملت7اجراي سنگفرش بصورت کالژ در پارک ملت در منطقه008600010001020012

1,000,000فني و عمرانيخدمات شهريمتري68مجموعه ايلندهاي7 متري68بهسازي پارک  وفضاي سبز ايلندهاي 008700010001020012

1,500,000فني و عمرانيخدمات شهري کوي خالدي7احداث پارک کوي خالدي008800010001020012

1,000,000فني و عمرانيخدمات شهريکوي سپیدار7 کوي سپیدار در منطقه26تکمیل پیاده روسازي در پارک محله اي خیابان 008900010001020012

800,000فني و عمرانيخدمات شهريکوي رمضان7احداث پارک محله اي در کوي رمضان009000010001020012

2,000,000فني و عمرانيخدمات شهريسطح منطقه7احداث باغ بوتانیک009100010001020012

2,000,000فني و عمرانيخدمات شهريکوي رمضان7خريد،بارگیري و حمل گلفوژ جهت اجراي ورودي کوي رمضان و پارک کوهساران در منطقه009200010001020012

10,000,000فني و عمرانيخدمات شهريجنب معاونت فرهنگي7(جنب معاونت فرهنگي)احداث پارک در میدان تره بار قديم 009300010001020012

4,200,000فني و عمرانيخدمات شهريخاکبرداري و خاکريزي000000020001020012

2,500,000فني و عمرانيخدمات شهريسپیدار- رمضان7تامین خاک نباتي جهت خاکريزي فضاي سبز در منطقه002400020001020012

1,700,000فني و عمرانيخدمات شهريپارک ملت7خاکريزي سیل بندها پس از سیالب و خاکريزي نباتي طرح توسعه پارک ملت در منطقه002500020001020012

صفحه 4۱ از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

2,000,000خدمات شهريخدمات شهريچمن کاري000000030001020012

2,000,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7چمن کاري در سطح منطقه001300030001020012

2,000,000فني و عمرانيخدمات شهريپارک کوهساران7بازسازي و توسعه پارک کوهساران000000050001020012

2,000,000فني و عمرانيخدمات شهريپارک کوهساران7/1تکمیل قرارداد احداث پلکان و پیاده رو دسترسي زمین بازي کودکان در پارک کوهساران در  منطقه000100050001020012

7,900,000خدمات شهريخدمات شهری تامین گل، گیاه، بذر، نهال، هرس درختان و سم و لوازم باغباني و هزينه ماشین آالت آبیاري000000000002020012

7,900,000خدمات شهريخدمات شهري تامین گل، گیاه، بذر، نهال، هرس درختان و سم و لوازم باغباني و هزينه ماشین آالت آبیاري000000010002020012

200,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7خريد بذر گل جهت فضاي سبز در منطقه003100010002020012

1,200,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7  خريد گلهاي فصلي زمستانه جهت کاشت در منطقه003200010002020012

2,600,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7خريد کود و سم003300010002020012

1,800,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7هرس درختان003400010002020012

1,900,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7خريد نهال جهت کاشت در منطقه003500010002020012

200,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7خريد لوازم باغباني003600010002020012

188,500,000خدمات شهريخدمات شهری(نگهداري)احیاي  فضاي سبز 000000000003020012

صفحه 42 از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

11,500,000طرح طراحي و اجرای شبكه های آبرساني فضای سبز000000000000030012

11,500,000خدمات شهريخدمات شهریاحداث، تکمیل، تجهیز و بهسازي شبکه آب خام فضاي سبز000000000001030012

11,500,000خدمات شهريخدمات شهرياحداث، تکمیل، تجهیز و بهسازي شبکه آب خام فضاي سبز 000000010001030012

2,000,000خدمات شهريخدمات شهريکوي رمضان7احداث ايستگاه  پمپاژ وخط انتقال پارک الله تا برومي008400010001030012

1,000,000خدمات شهريخدمات شهري پارک الله7توسعه  اسکلت  آب خام پارک الله در منطقه008500010001030012

1,000,000خدمات شهريخدمات شهري پارک الله7تکمیل  و بهسازي شبکه اب خام مسیرساحلي پارک الله تا پل هفتم008600010001030012

1,000,000خدمات شهريخدمات شهريپارک کوهساران7خريد تعمیر ايستگاه پمپاژ آب خام پارک کوهساران008700010001030012

1,000,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7عملیات ترمیم خطوط فرسوده و تکمیل آب خام در منطقه008800010001030012

1,000,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7تجهیز و  بهسازي شبکه آب خام فضاي سبز در سطح منطقه008900010001030012

009000010001030012
خريد الوله پلي اتین و جوشکاري اتصاالت جهت تعمیرات ناشي از خسارت سیل در سیستم آبیاري بلوار ساحلي از 

 هکتاري در منطقه16پل هفتم تا 
1,500,000خدمات شهريخدمات شهريبلوار ساحلي7

1,000,000خدمات شهريخدمات شهريبلوار ساحلي7عملیات ترمیم خطوط فرسوده و تکمیل آب خام ساحلي009100010001030012

1,000,000خدمات شهريخدمات شهريکوي ررمضان7احداث شبکه آب خام فضاي سبز کوي رمضان009200010001030012

1,000,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7خريد سیستم مه پاش009300010001030012

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

صفحه 43 از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 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 شهريخدمات شهریخريد گاري فان و مخازن پسماند و تفکیک زباله000000000001020032

3,000,000خدمات شهريخدمات شهري خريد گاري فان و مخازن پسماند و تفکیک زباله000000010001020032

3,000,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7 گاري فان در خیابانهاي فاقد جايگاه در منطقهخريد000800010001020032

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

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

2,300,000خدمات شهري-فني و عمراني خدمات شهریاحداث، تکمیل، بازسازي و تعمیر  سرويس  هاي بهداشتي و آبخوري000000000001020052

2,300,000خدمات شهري-فني و عمراني خدمات شهري7احداث، تکمیل، بازسازي و تعمیر  سرويس  هاي بهداشتي و آبخوري000000010001020052

1,500,000خدمات شهري-فني و عمراني خدمات شهريسطح منطقه7احداث سرويس بهداشتي  در پارک ملت در منطقه002000010001020052

800,000خدمات شهري-فني و عمراني خدمات شهريسطح منطقه7بهسازي و تعمیر  سرويس  هاي بهداشتي و آبخوري در سطح منطقه002100010001020052

5,500,000برنامه ساماندهي صنوف و مشاغل مزاحم  شهری000000000000000062

5,500,000طرح احداث و تكميل بازار روز000000000000040062

صفحه 44 از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

5,500,000خدمات شهريخدمات شهریاحداث و تکمیل بازار و بازارچه هاي روز و محله اي000000000001040062

1,500,000خدمات شهريخدمات شهري کوي رمضان7احداث بازارچه کوي رمضان000000290001040062

1,000,000خدمات شهريخدمات شهريحصیر آباد7ساماندهي دستفروشان آبزيان حصیر آباد000000300001040062

1,000,000خدمات شهريخدمات شهريکوي رمضان7احداث بازار روز در منطقه000000310001040062

1,000,000خدمات شهريخدمات شهريمیدان لوله سازي7احداث بازارجه موقت در میدان لوله سازي 000000320001040062

1,000,000خدمات شهريخدمات شهريمیدان واليت7احداث بازارجه موقت در میدان واليت 000000330001040062

30,900,000برنامه هدایت آب های سطحي000000000000000072

30,900,000طرح بهسازی مسيل های داخل شهری000000000000020072

29,200,000فني و عمرانيخدمات شهری لوله گذاري، احداث و درپوش گذاري جوي روباز، اصالح و احداث سیستم دفع آبهاي سطحي000000000001020072

26,900,000فني و عمرانيخدمات شهريلوله گذاري و خريد لوله جهت دفع آبهاي سطحي000000010001020072

1,000,000فني و عمرانيخدمات شهريکوي رمضان7تکمیل صورتجلسه جمع اوري و دفع ابهاي سطحي کوي رمضان004400010001020072

7جمع اوري و دفع ابهاي سطحي کوي رمضان004500010001020072

کوي رمضان از منازل زير بهداشت تا 

 کارگري جنب پل 2انتهاي منازل فاز 

واليت

10,000,000فني و عمرانيخدمات شهري

3,000,000فني و عمرانيخدمات شهريسپیدار7لوله و اجراي منهول پمپ کوي سپیدار در منطقه004600010001020072

صفحه 45 از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

500,000فني و عمرانيخدمات شهري بلوار سپهبد شهید قاسم سلیماني7حفاري زير جاده اي جهت آبهاي سطحي بلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني004700010001020072

500,000فني و عمرانيخدمات شهرينواب7لوله گذاري  دفع ابهاي سطحي  نواب004800010001020072

004900010001020072
تکمیل قرارداد تخريب کانال و احداث بلوک بتني کوي رمضان جنب ورزشگاه شهید نريماني در منطقه   

1398/01/17-1900/17052قرارداد
1,300,000فني و عمرانيخدمات شهري کوي رمضان7

500,000فني و عمرانيخدمات شهريسطح منطقه7ساخت و نصب دال بتني بر روي جوي هاي روباز در منطقه005000010001020072

5,000,000فني و عمرانيخدمات شهريزيتون کارگري7جمع آوري ودفع آبهاي سطحي زيتون کارگري005100010001020072

3,000,000فني و عمرانيخدمات شهري سلطانمنش وسپیدار7جمع آوري ودفع آبهاي سطحي سلطانمنش وسپیدار005200010001020072

1,100,000فني و عمرانيخدمات شهريسپیدار7تکمیل قرارداد احداث کانال جمع آوري آبهاي سطحي پارک ياس در منطقه005300010001020072

1,000,000فني و عمرانيخدمات شهريسپیدار7 سپیدار منطقه2 احداث کانال جمع آوري آبهاي سطحي فضاي سبز توسعه 005400010001020072

2,300,000فني و عمرانيخدمات شهريهمسان سازي و درپوش گذاري جوي روباز000000020001020072

1,300,000فني و عمرانيخدمات شهريسطح منطقه7تکمیل قرارداد همسطح سازي دريچه هاي فاضالب در منطقه002300020001020072

1,000,000فني و عمرانيخدمات شهريسطح منطقه7  همسان سازي درب منهولها در منطقه002400020001020072

1,700,000خدمات شهريخدمات شهریخريد، تعمیر و نگهداري از ايستگاه هاي پمپاژ شبکه دفع آبهاي سطحي000000000003020072

1,700,000خدمات شهريخدمات شهريخريد، تعمیر و نگهداري از ايستگاه هاي پمپاژ شبکه دفع آبهاي سطحي  در سطح مناطق000000010003020072

650,000خدمات شهريخدمات شهريزيتون کارگري و آسیاباد7تعمیر پمپهاي سپتیک دفع آبهاي سطحي  زيتون کارگري و آسیاباد در منطقه002300010003020072

صفحه 46 از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

250,000خدمات شهريخدمات شهريخیابان آلبوغبیش7خريد و نصب  قطعات جانبي پمپ خیابان آلبوغبیش در منطقه002400010003020072

250,000خدمات شهريخدمات شهري پل سیاه7 اينچ جهت دفع آبهاي سطحي اطراف پل سیاه در منطقه8خريد يکدستگاه پمپ سیار 002500010003020072

550,000خدمات شهريخدمات شهريپارک ملت7 دفع آبهاي سطحي پارک ملت در منطقهspخريد پمپ 002600010003020072

55,500,000ماموریت ایمني و مدیریت بحران000000000000000003

40,500,000برنامه تهيه و اجرای طرح های ایمني و كاهش خطرپذیری شهر000000000000000013

40,500,000طرح سيل بند ، سيل برگردان و دیوار ساحلي و حائل000000000000010013

40,500,000فني و عمرانيفني و عمرانياحداث ،تکمیل و بهسازي  ديوار هاي ساحلي و حائل و سیل بند000000000001010013

2,000,000فني و عمرانيفني و عمراني پارک الله تا پل سیاه7نرده گذاري پارک ساحلي از پارک الله تا پل سیاه 000000130001020013

2,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيمنبع آب7اصالح وبازسازي  نرده اطراف  درياچه کوهساران000000140001020013

2,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيبلوار ساحلي7اصالح وبازسازي  نرده اطراف  مسیر ساحلي000000150001020013

3,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه7احداث ،تکمیل و بهسازي  ديوار هاي ساحلي و حائل در سطح منطقه000000160001010013

1,500,000فني و عمرانيفني و عمراني حصیر آباد6خیابان 7 حصیر آباد 6تکمیل قرارداد احداث ديوار حائل خیابان 000000170001010013

7 حصیر آباد جنب کوي رمضان3تکمیل قرارداد احداث ديوار حائل بتني انتهاي خیابان 000000180001010013
 حصیر آباد جنب 3 انتهاي خیابان 

کوي رمضان
1,500,000فني و عمرانيفني و عمراني

1,500,000فني و عمرانيفني و عمرانيبلوار نواب7تکمیل قرارداد احداث ديوار سنگي با سنگ ورقه اي در امتداد ديوار بتني بلوار نواب000000190001010013
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 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 عمرانيمنبع آب19خ7منبع اب19احداث ديوار حايل ابتداي خ000000200001010013

3,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوي رمضان7 کوي رمضان34 تا 31تکمیل قرارداد احداث ديوار حائل شیبدار حد فاصل خیابانهاي 000000210001010013

2,000,000فني و عمرانيفني و عمراني فرعي منبع آب10خیابان 7 فرعي منبع آب10تکمیل قرارداد احداث ديوار حايل خیابان 000000220001010013

3,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوي رمضان7تکمیل قرارداد ديوار و احداث جوي روباز جمع آوري و دفع آبهاي سطحي انتهاي کوي رمضان000000230001010013

2,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيحصیرآباد7احداث ديوار حائل خ شهید بختیاري حصیر آباد000000240001010013

1,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيحصیرآباد7حصیرآباد 6نرده گذاري روي ديوار حائل خیابان 000000250001010013

3,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيحصیرآباد7حصیر آباد2احداث ديوار حايل خ 000000260001010013

10,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوي آل صافي7احداث ديوار حايل جهت دفع آبهاي سطحي در کوي آل صافي000000270001010013

15,000,000برنامه توسعه و تقویت سيستم ایمني و آتش نشاني000000000000000023

15,000,000طرح طراحي، احداث و تجهيز ایستگاه آتش نشاني000000000000010023

15,000,000فني و عمرانيخدمات شهریاحداث و تکمیل و تجهیز و بهسازي ايستگاه ها و برج هاي عملیاتي تک منظوره000000000001010023

15,000,000فني و عمرانيخدمات شهريجنب انبار هاللي7-مرکزتکمیل ايستگاه آتش نشاني جنب انبار هاللي 000000020001010023

161,500,000ماموریت حمل و نقل و ترافيک000000000000000004

153,500,000(. ...جدول گذاری، پياده رو، معابر، خط كشي)برنامه بهبود عبور و مرور شهری 000000000000000024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

93,700,000طرح لكه گيری، ترميم و نگهداری آسفالت و ابنيه و احداث مسيرها و  زیرسازی و آسفالت معابر موجود000000000000010024

000000000001010024
 لکه گیري، ترمیم سطوح آسفالتي، ترمیم نوار حفاري، روکش و خريد آسفالت معابر اصلي و فرعي و معابر فرسوده 

و احداث مسیرها و زيرسازي، بهسازي، روکش آسفالت و جداول
65,700,000خدمات شهري- فني و عمراني خدمات شهری- فني و عمراني 

12,700,000فني و عمرانيفني و عمراني لکه گیري، ترمیم سطوح آسفالتي و نوار حفاري و روکش آسفالت معابر اصلي و فرعي و معابر فرسوده000000010001010024

1,500,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه7ترمیم نوارهاي حفاري در کوي آسیاباد زيتون کارگري و آل صافي005100010001010024

1,500,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه7ترمیم نوارهاي حفاري در کوي رمضان و سپیدار005200010001010024

1,500,000فني و عمرانيفني و عمرانيسلطانمنش وحصیراباد7ترمیم نوارهاي حفاري کوي سلطانمنش وحصیراباد005300010001010024

2,200,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه7ترمیم و لکه گیري آسفالت بصورت دستي در منطقه005400010001010024

1,500,000فني و عمرانيفني و عمراني سپیدار و رمضان7ترمیم سطوح آسفالتي در کوي سپیدار و رمضان005500010001010024

1,500,000فني و عمرانيفني و عمرانيمعابر  اصلي خ عالمه7ترمیم سطوح آسفالتي معابر  اصلي خ عالمه005600010001010024

1,500,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه7لکه گیري و ترمیم سطوح آسفالتي در سطح منطقه005700010001010024

1,500,000فني و عمرانيفني و عمرانيخ منبع آب7ترمیم سطوح آسفالتي معابر  اصلي خیابان منبع آب005800010001010024

10,000,000خدمات شهريخدمات شهري7خريد آسفالت از سازمان عمران شهرداري براي عملیات ضروري لکه گیري مناطق000000020001010024

43,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيزيرسازي، قیرپاشي، بهسازي و روکش آسفالت معابر اصلي و فرعي و معابر فرسوده000000120001010024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه7-مركزبهسازي و روکش آسفالت معابر فرسوده منطقه009200120001010024

700,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوي سپیدار7زيرسازي ، آسفالت ، جدولگذاري و پیاده روسازي خیابان هاي فرعي مهرگان کوي سپیدار در منطقه009300120001010024

1,500,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوي چهارصد دستگاه7زيرسازي و آسفالت محوطه تخريب شده کوي چهارصد دستگاه در منطقه009400120001010024

1,500,000فني و عمرانيفني و عمرانيمنبع آب7 خرداد کوي منبع آب در منطقه15زيرسازي و آسفالت دستي پشت مدرسه 009500120001010024

2,800,000فني و عمرانيفني و عمرانيچهارصد دستگاه7تکمیل قرارداد زيرسازي و آسفالت محوطه منازل تخريب شده کوي چهارصد دستگاه در منطقه009600120001010024

2,000,000فني و عمرانيفني و عمراني  حصیر آباد و بلوار نواب6 خیابان 7  حصیر آباد و بلوار نواب در منطقه6زيرسازي و آسفالت دستي پشت ديوار حائل خیابان 009700120001010024

5,000,000فني و عمرانيفني و عمراني کوي رمضان7آسفالت خیابانهاي کارگري و فازکارمندي کوي رمضان009800120001010024

2,000,000فني و عمرانيفني و عمراني عامري7آسفالت دستي معابر کم عرض عامري در منطقه009900120001010024

010000120001010024
تکمیل و تعديل قرارداد زيرسازي،آسفالت ،جدولگذاري و پیاده روسازي خیابانهاي فرعي مهرگان کوي سپیدار در 

منطقه
3,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسپیدار7

1,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوي رمضان7اجراي روکش آسفالت معابر فرعي کوي رمضان و سپیدار010100120001010024

7,000,000فني و عمرانيفني و عمراني(خیابان هاي مهرگان)سپیدار 7زيرسازي منازل  روبروي بیمارستان امیرالمومنین010200120001010024

10,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه7(سازمان عمران)تکمیل روکش آسفالت 010300120001010024

500,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوي رمضان7زيرسازي و آسفالت جاده انتهاي کوي رمضان زير بهداشت در منطقه010400120001010024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

5,000,000فني و عمرانيفني و عمراني آل صافي7تعريض خیابان آل صافي010500120001010024

000000000003010024
خريد و حمل مصالح مورد نیاز، کرايه ماشین آالت خدمات شهري و اجراي عملیات عمراني خدمات شهري و انجام 

(به استناد تبصره هاي بودجه)برخي پروژه ها و فعالیت ها بصورت اماني 
28,000,000خدمات شهريخدمات شهری

000000010003010024
خريد و حمل مصالح مورد نیاز جهت اجراي عملیات عمراني خدمات شهري و انجام برخي پروژه ها و فعالیت ها 

(به استناد تبصره هاي بودجه)بصورت اماني 
6,000,000خدمات شهريخدمات شهري

6,000,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7خريد و حمل مصالح مورد نیاز اجراي عملیات عمراني خدمات شهري منطقه001100010003010024

000000020003010024
کرايه ماشین آالت خدمات شهري و اجراي عملیات عمراني خدمات شهري و انجام برخي پروژه ها و فعالیت ها 

(به استناد تبصره هاي بودجه)بصورت اماني 
22,000,000خدمات شهريخدمات شهري

22,000,000خدمات شهريخدمات شهريسطح منطقه7کرايه ماشین آالت خدمات شهري و اجراي عملیات عمراني خدمات شهري در منطقه000900020003010024

4,000,000طرح نصب و ترميم، سنگدال، جداول و رفوژها000000000000020024

اجرا و ترمیم و تعويض جداول فرسوده و رنگ آمیزي 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 تعويض جداول فرسوده و رنگ آمیزي جداول خیابان ها000000010001020024
فني و - حمل و نقل و ترافیک

عمراني

فني و - حمل و نقل و ترافیک 

عمراني
4,000,000

سطح منطقه7جدولگذاري و ترمیم جداول فرسوده در سطح منطقه003500010001020024
فني و - حمل و نقل و ترافیک

عمراني

فني و - حمل و نقل و ترافیک 

عمراني
4,000,000

23,800,000طرح طراحي و اصالح هندسي معابر و تقاطع های موجود000000000000030024

صفحه 5۱ از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

000000000001030024
دوربرگردان، آيلند، نرده گذاري، گاردريل، گذرگاه عابر پیاده، سرعتکاه  )ايمن سازي، اصالح هندسي معابر و پلها 

(..و
20,300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک

14,250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاصالح هندسي معابر000000010001030024

1,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسلطانمنش-  بلوار نبوت7سلطانمنش- تکمیل صورتجلسه اصالح هندسي بلوار نبوت004600010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکنیوسايت7تکمیل قرارداد اصالح هندسي منطقه نیوسايد در منطقه004700010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار نواب لوله سازي7اصالح هندسي بلوار نواب و میدان لوله سازي در منطقه004800010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار نواب7اصالح هندسي بلوار نواب در منطقه004900010001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکورودي پل را بند7اصالح هندسي ورودي پل را بند005000010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکروبروي بیمارستان امیرالمومنین7اصالح هندسي روبروي بیمارستان امیرالمومنین در  منطقه005100010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکروبروي بیمارستان امیرالمومنین7تکمیل اصالح هندسي روبروي بیمارستان امیرالمومنین در  منطقه005200010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککوي رمضان7اصالح هندسي بلوار کوي رمضان ضلع شرقي005300010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککوي رمضان7اصالح هندسي بلوار کوي رمضان ضلع جنوبي005400010001030024

1,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکجنب دانشگاه لوله سازي7اصالح هندسي مسیر متصل به راه بند جنب دانشگاه لوله سازي005500010001030024

2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککوي رمضان7اصالح هندسي بستن تقاطع هاي بلوار کوي رمضان005600010001030024

صفحه 52 از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

7اصالح هندسي تقاطع خ شهید حمیدي و بلوار سپهبد شهید قاسم سلیماني و عالمه005700010001030024
 شهید حمیدي و  بلوار سپهبد شهید 

قاسم سلیماني و عالم
2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

1,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجراي گذرگاه عابر پیاده000000020001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک بلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني7اجرا ي گذرگاه عابر پیاده بلوار   سپهبد شهید قاسم سلیماني001500020001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار نواب7احداث گذرگاه عابر پیاده بلوار نواب در منطقه001600020001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسپیدار7اجرا ي گذرگاه عابر پیاده سپیدار001700020001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار نواب7نرده گذاري زير پل عابر پیاده بلوار نواب001800020001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککوي رمضان7اجراي گذرگاه عابر پیاده کوي رمضان001900020001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسلطانمنش7اجراي گذرگاه عابر پیاده سلطانمنش002000020001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکنرده گذاري زير پلهاي عابر پیاده000000030001030024

200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسخیريه12و11خ 7سخیريه12و11ساخت ونصب نرده زير پل عابر پیاده خیابان 001400030001030024

600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار بسیج7ساخت،نصب و رنگ آمیزي نرده زير پل عابر پیاده بلوار بسیج در  منطقه001500030001030024

200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکروبروي سپیدار7نرده گذاري زير پل عابر پیاده بلوار فني وحرفه اي سه راهي باهنر001600030001030024

1,250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجراي سرعتکاه آسفالتي000000050001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار فني حرفه اي7احداث سرعتکاه آسفالتي بلوار فني حرفه اي002200050001030024

صفحه 53 از 6۱



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 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 ترافیکبلوار نواب7احداث سرعتکاه آسفالتي بلوار نواب002300050001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار مدرس و بسیج7احداث سرعتکاه آسفالتي بلوار مدرس و بسیج در منطقه002400050001030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک بلوار ساحلي7احداث سرعتکاه آسفالتي بلوار ساحلي002500050001030024

7احداث سرعتگاه آسفالتي بلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني و کوي رمضان در منطقه002600050001030024
 بلوار  بلوار سپهبد شهید قاسم سلیماني 

و کوي رمضان
250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاحداث پهلوگاه اتوبوس000000060001030024

200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار نبوت7احداث پهلوگاه اتوبوس بلوار نبوت در منطقه001000060001030024

200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار نواب و سپیدار7احداث پهلوگاه ايستگاه اتوبوس معمولي بلوار نواب و سپیدار در منطقه001100060001030024

200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیککوي سلطانمنش7احداث پهلوگاه اتوبوس کوي سلطانمنش در منطقه001200060001030024

1,700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجراي دور برگردان000000070001030024

1,700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکمیدان دادگاه تندگويان7اصالح هندسي دوربرگردان میدان دادگاه تندگويان در منطقه001600070001030024

3,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيکخريد رنگ و اجراي خط کشي معابر، عابر پیاده، نقوش و رنگ آمیزي جداول000000000002030024

3,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکخريد رنگ و اجراي خط کشي معابر، عابر پیاده، نقوش و رنگ آمیزي جداول000000010002030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه7رنگ امیزي جداول سطح منطقه008100010002030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه7خريد رنگ سرد محوري در منطقه008200010002030024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 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 ترافیک سطح منطقه7خريد رنگ سرد و اجراي خط کشي عابر پیاده در منطقه008300010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه7خريد رنگ سرد و اجراي خط کشي محوري درمعابر اصلي توسط منطقه008400010002030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه7خريد رنگ دو جزئي جهت اجراي خطوط عابر پیاده در منطقه008500010002030024

15,800,000طرح طراحي و احداث پل عابر پياده000000000000060024

15,800,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافيکاحداث و تکمیل، تجهیز و بهسازي پل هاي عابر پیاده معمولي و مکانیزه000000000001060024

15,800,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکاحداث و تکمیل، تجهیز و بهسازي پل هاي عابر پیاده معمولي و مکانیزه000000010001060024

7مسقف نمودن پل عابر پیاده در بلوارهاي نواب و  سپهبد شهید قاسم سلیماني در منطقه003800010001060024
 بلوارهاي نواب و  سپهبد شهید قاسم 

سلیماني
400,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیک

4,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکسخیريه127و11احداث پل عابر پیاده سخیريه بین خیابان 003900010001060024

7رنگ آمیزي پل عابر پیاده بلوار سپهبد شهید قاسم سلیماني ،بلوار نواب در منطقه004000010001060024
  بلوار سپهبد شهید قاسم سلیماني 

،بلوار نواب د
1,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیک

1,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکبلوار نواب7رنگ آمیزي پل عابر پیاده بلوار نواب004100010001060024

700,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکبلوار ساحلي7رنگ آمیزي پل عابر پیاده بلوار ساحلي004200010001060024

400,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکبلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني7رنگ آمیزي نرده زير پل عابر پیاده  بلوار سپهبد شهید قاسم سلیماني004300010001060024

400,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکسخیريه7رنگ آمیزي نرده زير پل راه بند004400010001060024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

600,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکبلوار نواب7رنگ آمیزي نرده زير پل عابر پیاده بلوار نواب004500010001060024

3,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکبلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني7مسقف نمودن پل هاي عابر پیاده  بلوار سپهبد شهید قاسم سلیماني004600010001060024

7مسقف سازي پلهاي عابر پیاده بلوار نواب و بلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني در منطقه004700010001060024
 بلوار هاي نواب و  سپهبد شهید قاسم 

سلیماني
1,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیک

1,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکبلوار ساحلي7مسقف نمودن پل هاي عابربلوار ساحلي004800010001060024

1,940,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیککوي رمضان7احداث پل عابر پیاده بلوار اصلي کوي رمضان004900010001060024

60,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیک میدان خلیج فارس7 ساخت پل عابر پياده و نصب ضلع شمالي ميدان خليج فارس توسط منطقهتكميل005000010001060024

300,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکبلوار ساحلي7رنگ آمیزي نرده زير پل عابر پیاده  بلوار ساحلي005100010001060024

16,200,000طرح احداث و بهسازی پياده روها000000000000070024

اجراي مسیر پیاده، همسطح سازي و بهسازي پیاده روها، کفپوش گذاري، جدولگذاري و مناسب سازي معابر پیاده000000000001070024
شهرسازی و - فني و عمراني 

معماری

شهرسازي و - فني و عمراني 

معماري
16,200,000

16,200,000فني و عمرانيفني و عمرانياجراي مسیر پیاده، همسطح سازي و بهسازي پیاده روها، کفپوش گذاري، جدولگذاري و مناسب سازي معابر پیاده000000010001070024

300,000فني و عمرانيفني و عمراني کوي سپیدار7(77/14/6504 )نکمیل قرارداد پیاده روسازي و ترمیم پیاده روهاي اطراف مسجد بالل کوي سپیدار منطقه005200010001070024

005300010001070024
نکمیل قرارداد ترمیم جداول فرسوده بلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني حد فاصل میدان چهارشیر تا میدان خلیج 

(96/12/6-7/14/14797)فارس در منطقه  
7

بلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني حد 

فاصل میدان چهارشیر تا میدان خلیج 

فارس

700,000فني و عمرانيفني و عمراني
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,200,000فني و عمرانيفني و عمرانيکوي رمضان7 متري کوي رمضان در منطقه68پیاده روسازيبلوار 005400010001070024

1,600,000فني و عمرانيفني و عمرانيسپیدار7پیاده روسازي آيلند میاني بلوار سمیع کوي سپیدار در منطقه005500010001070024

005600010001070024
ترمیم پیاده روسازي بلوار ساحلي شرقي حد فاصل رستوران بابل تا نبش خیابان ارتباطي بلوار ساحلي و میدان 

عامري در منطقه
900,000فني و عمرانيفني و عمرانيبلوار ساحلي7

800,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه7جدولگذاري نقاط پراکنده در منطقه005700010001070024

1,500,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه7جدول گذاري در سطح منطقه005800010001070024

005900010001070024
 و خیابانهاي انديشه پشت منازل فني و حرفه اي سپیدار و پیاده 4 ،توسعه 3پیاده روسازي در خیابانهاي توسعه 

روسازي ابتداي بلوار واليت از سمت بلوار آيت اله بهبهاني در منطقه
1,600,000فني و عمرانيفني و عمرانيسپیدار7

4,000,000فني و عمرانيفني و عمرانيسپیدار98/7/147-7/8/8641 7ترمیم پیاده روهاي آيلند میاني بلوار ايمان کوي سپیدار در منطقه 006000010001070024

2,500,000فني و عمرانيفني و عمرانيسطح منطقه7پیاده روسازي و ترمیم پیاده روها آيلند میاني بلوار نواب006100010001070024

1,100,000فني و عمرانيفني و عمرانيعامري7تعويض جداول فرسوده آيلند میاني خیابان اصلي عامري حد فاصل پل سیاه تا فلکه عامري در منطقه006200010001070024

3,900,000برنامه توسعه، تجهيز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومي000000000000000034

3,900,000طرح احداث خطوط ویژه ،ایستگاهها و خرید اتوبوس000000000000010034

000000000001010034
به استناد تبصره  )احداث، تکمیل، تجهیز و بهسازي ايستگاه ها ي معمولي و مکانیزه اتوبوس و تاکسي و ريل باس 

(هاي بودجه
3,900,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک
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پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه
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 منطقه هفت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

000000010001010034
به استناد تبصره  )احداث، تکمیل، تجهیز و بهسازي ايستگاه ها ي معمولي و مکانیزه اتوبوس و تاکسي و ريل باس 

(هاي بودجه
3,900,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

900,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکعلي ابن مهزيار7تکمیل قرارداد احداث سکوي علي ابن مهزيار در منطقه004400010001010034

004500010001010034
خريد ايستگاههاي اتوبوس بلوار سپهبد شهید قاسم سلیماني،بلوار نواب،حصیرآباد و  سپهبد شهید قاسم سلیماني در 

منطقه
7

بلوار سپهبد شهید قاسم سلیماني،بلوار 

نواب،حصیرآباد و سپیدار
1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

7تعمیر ايستگاه اتوبوس معمولي در بلوارهاي سلطان منش و  سپهبد شهید قاسم سلیماني در منطقه004600010001010034
بلوار هاي سلطان منش و  سپهبد شهید 

قاسم سلیماني
500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکنواب،عامري،سخیريه و کوي رمضان7احداث ايستگاههاي اتوبوس معمولي در مناطق نواب،عامري،سخیريه و کوي رمضان در منطقه004700010001010034

7تعمیر و تجهیز ايستگاههاي اتوبوس معمولي در مناطق نواب،حصیر آباد ،سپیدار و کوي رمضان در منطقه004800010001010034
 نواب،حصیر آباد ،سپیدار و کوي 

رمضان
500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

4,100,000برنامه سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافيک شهر000000000000000084

4,100,000طرح نصب تابلوهای راهنمایي و رانندگي، شناسایي و تعيين مسير000000000000040084

000000000001040084
خريد،نصب، پشتیباني، تجهیز و اجراي چراغ هاي راهنمايي، تابلوهاي انتظامي، راهنماي مسیر و تجهیزات ترافیکي 

معمولي و هوشمند
4,100,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک

000000010001040084
خريد،نصب، پشتیباني، تجهیز و اجراي چراغ هاي راهنمايي، تابلوهاي انتظامي، راهنماي مسیر و تجهیزات ترافیکي 

معمولي و هوشمند
4,100,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

750,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني7احدث فونداسیون تابلوهاي راهنماي مسیر باپايه زيرگذر خلیج فارس ومیدان گلها007000010001040084

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه7نصب تجهیزات ترافیکي سطح منطقه007100010001040084
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وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

7خريد تابلوي ترافیکي جهت بلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني ،بسیج و سپیدار در منطقه007200010001040084
بلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني ،بسیج 

و سپیدار
1,400,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه7جمع اوري تابلو تجهیزات فرسوده در سطح منطقه007300010001040084

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکشهید بندر7نصب تابلو و تجهیزات ترافیکي پل شهید بندر در منطقه007400010001040084

007500010001040084
تهیه و ساخت و نصب تابلوهاي مسیرياب جهت بلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني ،نواب ،مدرس،بسیج و سپیدار در 

منطقه
7

بلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني ،نواب 

،مدرس،بسیج و سپیدار
250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

007600010001040084
تهیه و ساخت و نصب تابلوهاي مسیرياب جهت بلوار  سپهبد شهید قاسم سلیماني ،نواب ،مدرس،بسیج و سپیدار و 

سطح منطقه در منطقه
250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه7

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه7جمع آوري سرعتگیر هاي پالستیکي007700010001040084

3,000,000ماموریت خدمات مدیریت000000000000000005

3,000,000برنامه تحول اداری و مدیریت عملكرد000000000000000035

3,000,000طرح طراحي، احداث، تكميل و تجهيز ساختمان اداری000000000000010035

3,000,000فني و عمرانيفني و عمرانياحداث، تکمیل، تعمیر، تجهیز و بازسازي ساختمانها و محوطه هاي اداري000000000001010035

3,000,000فني و عمرانيفني و عمرانياحداث، تکمیل، تعمیر، تجهیز و بازسازي ساختمانها و محوطه هاي اداري000000010001010035

3,000,000فني و عمرانيفني و عمرانياتوبان  سپهبد شهید قاسم سلیماني7توسعه ساختمان اداري منطقه002900010001010035

16,300,000ماموریت اجتماعي و فرهنگي000000000000000006
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وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

16,300,000برنامه توسعه زیرساخت ها، ظرفيت ها و فعاليتها و طرح های فرهنگي000000000000000066

9,100,000طرح احداث و تجهيز مجتمع های فرهنگي و هنری000000000000020066

7,000,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعياحداث و تکمیل و تجهیز سراي محله000000000002020066

7,000,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعيكوی  رمضان7 تکمیل و تجهیز سراي محله  رمضان000000080002020066

600,000بین بخشيفرهنگي و اجتماعي7(بازگشايي مدارس)طرح استقبال از مهر 000000000003020066

1,500,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعياحداث و تکمیل نمازخانه000000000004020066

1,500,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعيپارک شهربازي7بازسازي نمازخانه و سرويس بهداشتي پارک شهربازي 000000070004020066

7,200,000طرح كمک به احداث اماكن ورزشي000000000000040066

7,200,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعياحداث، تکمیل، ايمن سازي و بازسازي زمین ها و مجتمع هاي ورزشي000000000001030066

7,200,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعياحداث، تکمیل، ايمن سازي و بازسازي زمین ها و مجتمع هاي ورزشي000000010001030066

500,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعي ساحلي شرقي7تکمیل زمین فوتبال ساحلي در پارک الله005100010001030066

500,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعيحصيرآباد95/4/57-115/17/15/14/9/17تکمیل صورتجلسه عملیات احداث زمین فوتبال چمن مصنوعي حصیرآباد005200010001030066

500,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعي كوی آل صافي7احداث ديوار کنار زمین ورزشي رويروي کوي آل صافي در منطقه005300010001030066

500,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعيسپيدار7(سپیدار)احداث و بهسازي زمین چمن مصنوعي جنب منازل کارون 005400010001030066
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5,000,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعيرمضان واسياباد وسلطانمنش7ساماندهي وترمیم زمینهاي ورزشي چمن مصنوعي005500010001030066

200,000فني و عمرانيفرهنگي و اجتماعيمنبع اب7تکمیل صورتجلسه احداث زمین ورزشي کوي منبع آب005600010001030066

567,400,000 (اعتبارات تملک دارایي ها)مجموع مصارف عمراني 
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