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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

041,625,00041,625,000كالبدی و شهرسازی637,109,0001درآمدهای ناشی از عوارض عمومی110000

0273,725,000273,725,000محیط زیست و خدمات شهری46,179,0002درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری120000

011,000,00011,000,000ایمنی و مدیریت بحران44,552,0003بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری130000

0301,950,000301,950,000حمل و نقل و ترافیک04درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری140000

044,200,00044,200,000خدمات مدیریت05كمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی150000

016,900,00016,900,000اجتماعی و فرهنگی81,270,0006اعانات ، كمک های اهدایی و دارائی ها160000

00809,110,0000689,400,000689,400,000جمع كل درآمدها100000

002,000,000526,021,0600526,021,060جمع كل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای200000

000جمع كل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی300000

00811,110,000526,021,060689,400,0001,215,421,060 جمع كل مصارف جمع كل منابع  

 منطقه هشت1399بودجه 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 
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 سومبخش 

 منابع درآمدی 



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

321,775,000160,212,992284,158,632444,371,624637,109,000درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000

210,975,00045,421,21796,330,893141,752,110255,295,000درآمدهاي ناشی از  توسعه شهر110200

36,000,0004,840,39513,598,37818,438,77340,000,000(مسكونی)عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراكم 110201

14,000,0006,561,6178,536,93015,098,54718,000,000(غير مسكونی )عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراكم 110202

70,000,00013,565,32617,806,62031,371,94680,000,000(مسكونی)عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراكم 110203

30,000,0003,710,8864,636,2478,347,13340,000,000(غيرمسكونی)عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراكم 110204

2,000,000351,0484,343,7244,694,7724,695,000عوارض بر بالكن و پيش آمدگی110205

32,000,00014,449,79446,449,79460,899,58856,000,000عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري110206

2,000,0004,094,4676,094,4676,094,4676,000,000عوارض مشرفيت11020601

30,000,00010,355,32740,355,32717,926,57750,000,000درآمد حاصل از تغيير كاربري ها11020602

100,0006,3083916,699100,000عوارض قطع اشجار110208

11,0918,02519,1161,000,000عوارض صدور مجوز حصاركشی و دیوار كشی براي امالك فاقد مستحدثات110209

125,00005,000,000عوارض و درآمدهاي وصولی در حریم شهرها110211

7,500,0001,414,262100,3881,514,6507,500,000عوارض تفكيك اراضی و ساختمان110213

 منطقه هشت 1399بودجه سال 
             شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  دفتر برنامه ریزي و بودجه

منابع

شرح منابع كد
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

1399پيشنهادي سال 

از 6۰ 2۰ صفحه



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

 منطقه هشت 1399بودجه سال 
             شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

  دفتر برنامه ریزي و بودجه

منابع

شرح منابع كد
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

1399پيشنهادي سال 

3,000,000510,489850,3961,360,8853,000,000عوارض بر معامالت غيرمنقول110214

16,250,0000سایر110290

110,800,000114,791,775187,827,739302,619,515381,814,000درآمدهاي ناشی از بهره برداري از فضاي شهر110400

100,000,00038,290,60549,251,91387,542,518100,000,000عوارض نوسازي110401

01,500,000عوارض از فعاليت ساليانه بانكها و مؤسسات مالی و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه110403

10,000,00076,348,194138,414,843214,763,037280,000,000عوارض بر مشاغل110406

10,000,0002,953,5852,800,3735,753,95810,000,000(مشاغل صنفی)عوارض كسب و پيشه 11040601

73,394,609135,614,470209,009,079270,000,000عوارض مشاغل سازمانها و شركتها11040602

110407

عوارض حاصل ازمحل )عوارض بر تابلوهاي تبليغات محيطی به غيراز تابلوهاي معرفی 

بيلبوردهاي عمقی و تبليغاتی، استرابورد و پایه پرتابل، لمپست بنر، تابلوهاي تبليغاتی و 

(سایر

152,976160,984313,960314,000

800,0000000سایر110490

800,00000حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان و سایر حق نظارت% 3عوارض 11049003

31,250,0007,360,98612,990,55520,351,54146,179,000درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000

31,250,0007,360,98612,990,55520,351,54146,179,000درآمدهاي اختصاصی120100

از 6۰ 21 صفحه



ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

 منطقه هشت 1399بودجه سال 
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

منابع

شرح منابع كد
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

1399پيشنهادي سال 

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

1,000,000521,107717,2221,238,32915,929,000بهاي خدمات  آتش نشانی120107

9,252,000(تجاري و مسكونی )بهاي خدمات آتش نشانی12010701

6,677,000(غيرصنفی)بهاي خدمات آتش نشانی 12010702

30,000,0006,839,87912,273,33319,113,21230,000,000(عادي)بهاي خدمات پسماندهاي شهري مسكونی 120110

227,050,00017,045,53225,288,18942,333,72144,552,000بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000

227,000,00017,045,53225,288,18942,333,72144,502,000بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130100

3,000,000168,3871,147,9231,316,3103,000,000بهاي خدمات آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري130101

1,000,000615,884886,1661,502,0501,502,000بهاي خدمات كارشناسی و فروش نقشه ها130102

3,000,0004,867,0213,352,7428,219,76320,000,000بهاي خدمات آماده سازي130107

20,000,00011,394,24012,375,61423,769,85420,000,000بهاي خدمات تأمين پاركينگ130109

200,000,0007,525,7457,525,7450(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
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ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

 منطقه هشت 1399بودجه سال 
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

منابع

شرح منابع كد
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

1399پيشنهادي سال 

53,362,50013,527,92822,368,67935,896,60781,270,000اعانات ، كمك هاي اهدایی و دارائی ها160000

53,362,50013,527,92822,368,67935,896,60781,270,000درآمدهاي 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
52,000,00013,527,92822,368,67935,896,60780,000,000

50,000,00013,527,92822,368,67935,896,60770,000,000جرایم تخلفات ساختمانی16020501

2,000,000010,000,000جریمه حذف پاركينگ16020502

62,500070,000درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه160206

200,0000200,000(سد معبر و غيره)تخلفات شهري وغرامت ها160207

100,0000000سایر160290

100,0000جرایم متعلقه از تأخير پرداخت عوارض16029004

633,437,500198,147,438344,806,056542,953,494809,110,000

00002,000,000منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000

جمع كل درآمدها
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ارقام به هزار ریال

وصولی چهار ماهه آخر 

1397سال

وصولی هشت ماهه اول  

1398سال 
جمع

 منطقه هشت 1399بودجه سال 
                شهرداري اهواز

معاونت برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

               دفتر برنامه ریزي و بودجه

منابع

شرح منابع كد
اصالحيه مصوب بودجه 

1398سال 

مبناي برآورد

1399پيشنهادي سال 

00002,000,000 قانون شهرداري101ماده 210000

02,000,000 قانون شهرداري101 ماده 4 و 3درآمدهاي نقدي ناشی از اجراي تبصره210100

00002,000,000

650,437,500198,147,438344,806,056542,953,494811,110,000 جمع منابع

جمع كل منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي

صفحه 24 از 6۰



 چهارمبخش 

 (یا نهیهز اعتبارات) یجار مصارف



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

375,407,505526,021,060هزینه100000

69,895,81684,019,816 جبران خدمات کارکنان110000

23,079,60062,404,046حقوق و دستمزد110100

132,828360,110مبنا کارکنان رسمی و پیمانی/ حقوق ثابت110102

8,079,7131,247,080حقوق و دستمزد کارگران رسمی حکمی مشمول قانون کار110103

14,867,05960,796,856حقوق کارکنان قراردادي110104

46,816,21621,615,771فوق العاده ها و مزایاي شغل110200

920,477211,089مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی110202

462,400411,627مزایاي کارگران رسمی حکمی مشمول قانون کار110203

8,008,9649,412,052مزایاي کارکنان قراردادي110204

26,245,9486,557,803اضافه کار، فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري 110206

 منطقه هشت1399بودجه سال 

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

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه هشت1399بودجه سال 

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

11,178,4285,023,200عیدي110208

242,461,000361,953,400استفاده از کاالها و خدمات120000

600,000600,000ماموریت داخلی و خارجی120100

600,000600,000ماموریت داخلی120101

207,745,000323,833,400حق الزحمه انجام خدمات قراردادي120200

1,600,0001,600,000اجراي 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 
800,000800,000

800,000800,000هزینه هاي گردشگري، ورزشی شهروندان، ورزش محالت و ایستگاه هاي سالمت و مربیان آن12020507

120206

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

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

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

( بودجه29به استناد تبصره شماره )حقوقی

245,000445,000

صفحه 26 از 6۰



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه هشت1399بودجه سال 

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

205,900,000321,788,400واگذاري خدمات شهري120207

167,000,000278,403,400 تنظیف، رفت و روب و حمل زباله12020701

38,400,00043,260,000 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

6,480,0007,000,000نگهداري وتعمیر و خرید دارائی هاي ثابت120400

1,600,000800,000نگهداري وتعمیر  ساختمان و مستحدثات120401

700,000700,000نگهداري وتعمیر ماشین آالت و تجهیزات120402

100,000500,000بیمه دارایی هاي ثابت120403

صفحه 27 از 6۰



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه هشت1399بودجه سال 

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

330,000500,000نگهداري و تعمیر وسائل اداري120405

1,750,0002,500,000مواد و لوازم مصرف نشدنی120406

2,000,0002,000,000تعمیر و خرید رایانه ، پرینتر ، اسکنر و وسائل جانبی آن120408

2,350,0003,700,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120500

2,350,0003,700,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120501

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

1,500,0001,600,000(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

5,350,0004,850,000تشریفات120700

5,350,0004,850,000جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی120702

500,000500,000جشن ، پذیرایی و تشریفات مراسمات ملی و مذهبی12070201
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه هشت1399بودجه سال 

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

2,000,0001,500,000(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

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

20,000100,000هزینه هاي بانکی120900

20,000100,000خرید دسته چک و سفته و هزینه انتقال وجوه120901

7,731,0007,570,000آب و برق و سوخت121000

5,161,0005,000,000بهاي آب اماکن شهرداري121001

1,750,0001,750,000بهاي برق مصرفی اماکن شهرداري121002

820,000820,000(اعم از دستگا هاي حرارتی، ماشین آالت، وسائط نقلیه، نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره)سوخت 121005

4,365,0005,180,000مواد و لوازم مصرف شدنی121100

730,0001,000,000خرید لوازم جزئی ساختمان121101
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه هشت1399بودجه سال 

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

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

200,000200,000(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات )لوازم یدکی 121106

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

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

5,00050,000لوازم آتش نشانی121109

200,000بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی121110

530,000530,000لوازم خواب و پوشاك121112

200,0000سایر121190

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

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

صفحه 3۰ از 6۰



                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه هشت1399بودجه سال 

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

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

5,000,0006,700,000اجاره و کرایه121400

5,000,0006,500,000(خودروهاي استیجاري)اجاره ماشین آالت و وسایط نقلیه 121403

0100,000کرایه وسایط نقلیه121404

0100,000کرایه لوازم و ابزار مختلف121405

20,000,00027,120,000کمک هاي بالعوض150000

20,000,00027,000,000کمک مالی به سازمان هاي وابسته، موسسات انتفاعی و شرکت هاي تابعه150100

20,000,00027,000,000کمک به سازمان هاي وابسته150101

20,000,00027,000,000کمک به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی15010101

0120,000کمک مالی به اشخاص حقیقی150300

120,000حقوق روحانیون مبلغ150304
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه هشت1399بودجه سال 

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

30,050,68938,427,844رفاه اجتماعی160000

12,302,52423,683,431بیمه و بازنشستگی160100

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

خدمات درمانی
12,302,52423,683,431

17,748,16514,744,413کمک هاي رفاهی کارمندان160200

3,195,0002,602,000بن ها و کمک هاي غیرنقدي160201

2,700,0002,000,000( بودجه5به استناد تبصره شماره ) کمک هزینه سفرهاي زیارتی کارکنان  16020101

250,000400,000( بودجه7به استناد تبصره شماره )کمک هزینه تهیه خوار و  بار در ماه مبارك رمضان 16020102

95,00040,000(  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
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه هشت1399بودجه سال 

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

11,185,1654,682,413حق 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 
2,658,0006,500,000

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

100,000350,000( 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

360,000360,000هزینه هاي ورزشی کارکنان160212

13,000,00014,500,000سایر هزینه ها170000

13,000,00014,500,000هزینه هاي متفرقه170200

13,000,00014,500,000پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان170203

13,000,00014,500,000پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان17020301
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                شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

ارقام به هزارریال

1399مصوب سال 1398اصالحیه سال شرح هزینهکد

 منطقه هشت1399بودجه سال 

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

375,407,505526,021,060 (اعتبارات هزینه ای)مجموع مصارف جاری 

صفحه 34 از 6۰



 پنجمبخش 

 (ها ییدارا تملک اعتبارات) یعمران مصارف



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

41,625,000ماموریت كالبدی و شهرسازی000000000000000001

3,625,000برنامه اجرای طرح های  توسعه و تفصيلي شهری 000000000000000021

3,625,000طرح طرحهای مطالعاتي جهت مسائل شهری000000000000020021

600,000بین بخشیبين بخشيتجهیز واحد نقشه برداری000000000003020021

600,000بین بخشیبین بخشیسطح منطقه8خرید دوربین و تجهیزات نقشه برداری در منطقه 000000000003020021

270,000بین بخشیبين بخشيانجام عملیات نقشه برداری و برداشت خیابان ها000000000004020021

270,000بین بخشیبین بخشیسطح منطقه8انجام عملیات نقشه برداری در سطح منطقه  000000140004020021

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

200,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی نبوت8 مطالعات و طراحی فاز دوم پارک مریم000000380007020021

500,000فنی و عمرانیخدمات شهری خیابان یک سعادت8مطالعه و طراحی پارک محله ای خیابان یک سعادت 000000390007020021

200,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی صادقیه8تکمیل صورتجلسه مطالعات و طراحی پارک شهر بازی کوی صادقیه000000400007020021

300,000فنی و عمرانیخدمات شهریضلع جنوبی منازل سیصد دستگاه8تکمیل مطالعه و طراحی فضای سبز ضلع جنوبی منازل سیصد دستگاه000000410007020021

500,000فنی و عمرانیخدمات شهری( پادادشهر5فاز )8( پادادشهر5فاز ) هکتاری21تکمیل مطالعه و طراحی پارک تفریحی ورزشی 000000420007020021

300,000فنی و عمرانیخدمات شهریاز ایستگاه پل پنجم تا پل سردار هاشمی8تکمیل مطالعات خط انتقال آب خام از ایستگاه پل پنجم 000000430007020021

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 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 هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

400,000فنی و عمرانیخدمات شهری طراحی و مطالعات پروژههای دفع آبهای سطحی000000000008020021

8(سازمان بهسازی و نوسازی)تکمیل مطالعات احداث شبکه و ایستگاه  در منطقه 000000050008020021
حدفاصل فاز دو پادادشهر و خروسیه به 

سمت رودخانه
400,000فنی و عمرانیخدمات شهری

355,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریمطالعات و طراحی پروژه های حوزه معاونت شهرسازی و معماری000000000011020021

200,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریمیادین امام علی و مهدیس8مطالعات ساماندهی و زیباسازی میادین در محدودهِ منطقه000000220011020021

155,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریمیدان بهشت آباد8تکمیل صورتجلسه مطالعات طراحی میدان بهشت آباد000000230011020021

38,000,000(ارتقای كيفيت معماری و سيما و منظر شهری)برنامه زیباسازی شهری  000000000000000031

13,000,000طرح ایجاد و توسعه شبكه روشنائي000000000000010031

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

بناها و پل ها

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
13,000,000

بهسازی وتکمیل روشنایی  پارک000000010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
12,000,000

پارکهای سوسن و ارمغان8 عدد پایه روشنایی پارکهای سوسن و ارمغان در منطقه 10تکمیل قرارداد خرید و نصب 007300010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

سطح منطقه8خرید وسایل و لوازم برقی جهت پارکها،میادین و تاسیسات  مورد نیاز جهت تکمیل روشنایی در منطقه   007400010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
5,000,000

سطح منطقه8خرید پایه های روشنایی با فنداسیون، کابل، تابلو برق در منطقه007500010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,500,000
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

کوی مهدیس8-مرکز متری مسیرهای اصلی کوی مهدیس در منطقه12احداث فونداسیون پایه های روشنایی 007600010001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,500,000

8  جهت پارکهای ارکیده،مریم،ارغوان،شهدا، یاسمن در منطقهsmdخرید نور افکن 007700010001010031
پارکهای ارکیده،مریم،ارغوان،شهدا، 

یاسمن

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
2,000,000

8 هکتاری در منطقه18  جهت پارکهای ارکیده،مریم،ارغوان،شهدا،یاسمن ، ledخرید نورافکن 007800010001010031

پارکهای 

 18ارکیده،مریم،ارغوان،شهدا،یاسمن ، 

هکتاری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

ریسه بندی000000020001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

 میدانهای قانا،شفا،بعثت،هجرت و فردوس8خرید ریسه بلوطی تک رنگ جهت میدانهای قانا،شفا،بعثت،هجرت و فردوس در منطقه001300020001010031
خدمات -شهرسازی و معماری

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
1,000,000

2,500,000طرح ساماندهي ميادین و معابر شهر000000000000030031

2,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معمارینقاشی ، زیباسازی، بدنه سازی و مناسب سازی سیمای شهری000000000002030031

2,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معمارینقاشی ، زیباسازی، بدنه سازی و مناسب سازی سیمای شهری000000010002030031

500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه8انجام رنگ آمیزی دیوار  در  منطقه003100010002030031

200,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه8طراحی و اجرای نقاشی دیواری در منطقه003200010002030031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه8(افقی و عمودی)در سطح منطقه (نقاشی دیواری)بدنه سازی و بهسازی بافت های فرسوده 003300010002030031

800,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری زیرگذر پل شهیدهاشمی8 مترمربع در زیرگذر پل شهیدهاشمی2000طراحی و اجرای کاشی کاری به متراژ 003400010002030031
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

22,500,000طرح اجرا و نصب مبلمان شهری000000000000040031

11,800,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی000000000001040031

11,800,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی000000010001040031

1,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه8-مرکزخرید، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی در منطقه005600010001040031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه8-مرکز خرید مبلمان شهری پارکی در سطح منطقه005700010001040031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه8خرید و نصب وسایل بازی و پلی اتیلنی جهت پارکهای منطقه005800010001040031

005900010001040031
تکمیل صورتجلسه ایمن سازی و رفع ایرادات مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی ، تندرستی در 

، مریم و رشد3پارکهای شهدا، ارکیده
500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه8

006000010001040031
خرید ، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی و تندرستی پارکهای شهدا ، مینا ، 

 در منطقه2میخک ، کوکب ، سعادت و گوهر فاز 
8

پارکهای شهدا ، مینا ، میخک ، کوکب ، 

2سعادت و گوهر فاز 
1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری پاداد2 پارکهای واقع در فاز 8 پاداد در منطقه2خرید ست تندرستی جهت پارکهای واقع در فاز 006100010001040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری ضلع جنوبی میدان قانا8تهیه نیمکت فلزی و سطل زباله فلزی و ست بازی کودکان جهت فضای سبز ضلع جنوبی میدان قانا در منطقه006200010001040031

800,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکوی طاهر8تهیه نیمکت فلزی و سطل زباله فلزی و ست بازی کودکان جهت زمین بازی کوی طاهر در منطقه006300010001040031

006400010001040031
فرامنطقه ایی  )خرید ، نصب و ایمن سازی مبلمان و تجهیزات شهری ، پارکی ، بازی و تندرستی پارک نبوت 

)
1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریپارک نبوت8

صفحه 38 از 6۰



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

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

شهری

خدمات -شهرسازی و معماری

شهری
10,700,000

7,100,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریخرید ، ساخت، بازسازی و نصب و نگهبانی المان ها، آبنما و آثار حجمی و پمپ های آبنما000000010002040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریبلوار معلم8احداث دو ابنما در محوطه ساختمان اداری منطقه006100010002040031

2,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری پارک صداقت شرقی8آبنمای کف خشک موزیکال بومهن پارک صداقت شرقی در منطقه006200010002040031

600,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریباهنر8آبنمای بلوار معلم،میدان قاناو پارک رشد در منطقه)تکمیل بهسازی و مرمت آبنماها 006300010002040031

8بازسازی آبنمای پارک نیلوفربا میدان معلم،پارک بنفشه،کوی مدرس در منطقه006400010002040031
پارک نیلوفربا میدان معلم،پارک 

بنفشه،کوی مدرس
1,500,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماری

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریسطح منطقه8-مرکزخرید و بازسازی آبنما و اثار حجمی سطح منطقه006500010002040031

1,000,000شهرسازی و معماریشهرسازی و معماریکوی مدرس8اجرای عملیات بهسازی آب نمای پارک شهدا واقع در خروسی در منطقه006600010002040031

3,600,000خدمات شهریخدمات شهریخرید و تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبنما000000020002040031

1,600,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8سرویس و تعمیرات ایستگاه های پمپاژ اب خام و پمپهای شناور ابنماها002900020002040031

2,000,000خدمات شهریخدمات شهریجنب پل فوالد8بهسازی ایستگاه پمپاژ جنب پل فوالد در منطقه003000020002040031

273,725,000 ماموریت محيط زیست و خدمات شهری000000000000000002

255,825,000برنامه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری000000000000000012

246,925,000طرح طراحي و احداث فضای سبز000000000000020012
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

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

(پارک ها و فضای سبز.... جدولگذاری، چمن کاری، روشنایی و 
59,805,000فنی و عمرانی- خدمات شهریخدمات شهری

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

(پارک ها و فضای سبز.... جدولگذاری، چمن کاری، روشنایی و 
48,600,000فنی و عمرانیخدمات شهری

5,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری پادادشهر2فاز 8 پادادشهر در منطقه2تکمیل  عملیات باقیمانده پارک سعادت فاز 009400010001020012

3,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری پادادشهر2فاز 8 پادادشهر در منطقه2تکمیل پارک سعادت فاز 009500010001020012

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری کوی باهنر8تکمیل قرارداد بهسای پارک محله ای الله و اطلسی کوی باهنر و رازقی کوی پلیس در منطقه009600010001020012

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه8احداث فضای سبز و جدولگذاری و پیاده روسازی فضای سبزهای محله ای در سطح منطقه009700010001020012

2,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی مهدیس8-مرکز (صورتجلسه سازمان خدمات موتوری  ) هکتاری مهدیس در منطقه  21احداث پارک 009800010001020012

2,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی مهدیس8 هکتاری نیشکر  کوی مهدیس5احداث پارک   009900010001020012

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی مهدیس8 هکتاری مهدیس18بهسازی و تکمیل پارک 010000010001020012

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی مهدیس8(اصلی مهدیس تا میدان گلها  )احداث فضای سبز بلوار صنایع فوالد 010100010001020012

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی مدرس8 مدرس10احداث پارک خیابان 010200010001020012

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری بلوار صداقت شرقی8تکمیل احداث فضای سبز بلوار صداقت شرقی010300010001020012

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری کوی جانبازان8ادامه احداث تکمیل پارک کوی جانبازان010400010001020012

600,000فنی و عمرانیخدمات شهریمنازل جهاد8تکمیل قرارداد جدولگذاری و کفپوش گذاری پنج پارک محله ای در منطقه010500010001020012

صفحه 4۰ از 6۰



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریپارک سوسن8(فاز اول  )احداث پارک بوتانیک 010600010001020012

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریپارک مریم8احداث فاز دوم پارک مریم010700010001020012

1,500,000فنی و عمرانیخدمات شهری فاز دو پادادشهر8بهسازی پارکهای محله ای میخک،نسترن و فاز دو پادادشهر در منطقه010800010001020012

12,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی مدرس8تکمیل پارک گوهر کوی مدرس010900010001020012

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی صادقیه8تکمیل صورتجلسه احداث پارک کودک در منطقه011000010001020012

3,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی صادقیه8(الوند )تکمیل عملیات باقیمانده پارک کودک 011100010001020012

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری انتهای امام خمینی8تکمیل صورتجلسه احداث پارک انتهای امام خمینی در منطقه011200010001020012

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریبلوار امام شرقی8تکمیل صورتجلسه کفپوش گذاری و تکمیل خاک نباتی پارک انتهای بلوار امام شرقی در منطقه011300010001020012

10,405,000فنی و عمرانیخدمات شهریخاکبرداری و خاکریزی000000020001020012

002600020001020012
.. تکمیل صورتجلسه خاکریزی نباتی  تعدادی از فضاهای سبز کوی سیصد دستگاه ،میدان فوالد،ترابری و 

در منطقه
2,017,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی سیصد دستگاه ،میدان فوالد،ترابری8

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی مهدیس8خاکریزی نباتی تعدادی از فضای سبزهای کوی مهدیس002700020001020012

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه8 خاکریزی نباتی تعدادی از فضای سبزهای منطقه002800020001020012

2,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری8خاکریزی نباتی بلوار سپهر002900020001020012

2,388,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی مهدیس8تکمیل خاکریزی نباتی و احداث فضای سبز و روشنایی میدان مادر کوی مهدیس در منطقه003000020001020012

صفحه 41 از 6۰



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

800,000خدمات شهریخدمات شهریچمن کاری000000030001020012

800,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8تکمیل قرارداد چمن کاری فضای سبز در منطقه001400030001020012

12,120,000خدمات شهریخدمات شهری تامین گل، گیاه، بذر، نهال، هرس درختان و سم و لوازم باغبانی و هزینه ماشین آالت آبیاری000000000002020012

12,120,000خدمات شهریخدمات شهری تامین گل، گیاه، بذر، نهال، هرس درختان و سم و لوازم باغبانی و هزینه ماشین آالت آبیاری000000010002020012

003700010002020012

 لیتری جهت تامین آب خام فضای سبز میدان صداقت پارکهای 18000کرایه شش دستگاه تانکر آبرسان 

 ،میخک، بلوارهای الوند،دعبل فنی و حرفه ای ،شهید هاشمی و وصال در 2 و 1نیلوفر،مریم،رشد،ارکیده 

منطقه

8

میدان صداقتپارکهای 

 ،میخک، 2 و 1نیلوفر،مریم،رشد،ارکیده 

بلوارهای الوند،دعبل فنی و حرفه ای 

،شهید هاشمی و وصال

820,000خدمات شهریخدمات شهری

3,800,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8خرید نهال جهت کاشت در منطقه003800010002020012

300,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8خرید لوازم باغبانی003900010002020012

2,700,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8خرید کود و سم004000010002020012

500,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8هرس درختان004100010002020012

4,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8خرید بذر و گل004200010002020012

175,000,000خدمات شهریخدمات شهری(نگهداری)احیای  فضای سبز 000000000003020012

8,900,000طرح طراحي و اجرای شبكه های آبرساني فضای سبز000000000000030012

8,900,000خدمات شهریخدمات شهریاحداث، تکمیل، تجهیز و بهسازی شبکه آب خام فضای سبز000000000001030012

صفحه 42 از 6۰



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

8,900,000خدمات شهریخدمات شهریاحداث، تکمیل، تجهیز و بهسازی شبکه آب خام فضای سبز 000000010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8احداث خط انتقال آب خام از مسیر پل شهدای مدافع حرم به سمت خروسی و مهدیس  در منطقه009400010001030012

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریپادادشهر8 پادادشهر2و1توسعه شبکه اب خام در فاز 009500010001030012

009600010001030012
خرید و  نصب و اجرای الکترو پمپ و پمپ خنزیره و تابلو برق جهت ایستگاه آبگیری آب خام پل پنجم در 

8منطقه 
1,000,000خدمات شهریخدمات شهریپل پنجم8

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریپل پنجم8خط انتقال آب خام از ایستگاه جنب پل پنجم  تا ورودی منطقه در منطقه009700010001030012

500,000خدمات شهریخدمات شهریپل فوالد8بهسازی ایستگاه پمپاژ منطقه  جنب پل فوالد009800010001030012

500,000خدمات شهریخدمات شهری8سطح منطقه 8خرید لوله و اتصاالت پلی اتیلن جهت بهسازی شبکه آب خام فضای سبز در منطقه009900010001030012

2,000,000خدمات شهریخدمات شهری پاداد1فاز 8(در مرحله مناقصه  )تکمیل انشعاب آب خام از ایستگاه پل پنجم تا میدان جواد االئمه 010000010001030012

010100010001030012
لوله کشی آب خام بلوار هجرت، دانش،سه گوش روبروی اداره برق ،پارک فردوس و قطعات بلوار هجرت 

در منطقه
1,200,000خدمات شهریخدمات شهریبلوار هجرت8

700,000خدمات شهریخدمات شهری8سطح منطقه 8تعمیر و رفع شکستگی لوله های آب خام فضای سبز در منطقه010200010001030012

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

صفحه 43 از 6۰



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 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 شهریسطح منطقه8 جایگاه گاری فان در خیابانهای فاقد جایگاه در منطقه000900010001020032

1,300,000برنامه بهبود محيط زیست شهری و بهداشت عمومي000000000000000052

1,300,000طرح احداث، توسعه و نگهداری سرویس های بهداشتي عمومي000000000000020052

1,300,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریاحداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر  سرویس  های بهداشتی و آبخوری000000000001020052

1,300,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهری8احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر  سرویس  های بهداشتی و آبخوری000000010001020052

250,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهری پارک رشد8بهسازی سرویسهای بهداشتی در پارک رشد002200010001020052

250,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریپارک مریم8بهسازی سرویسهای بهداشتی در پارک مریم002300010001020052

500,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریکوی مدرس8احداث سرویس بهداشتی در پارک شهدای کوی مدرس در منطقه002400010001020052

300,000خدمات شهری-فنی و عمرانی خدمات شهریمیدان قانا8تکمیل قرارداد احداث سرویس بهداشتی شش چشمه در فضای سبز میدان قانا در منطقه002500010001020052

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
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8(دستفروشان)تکمیل عملیات احداث جمعه بازار بهشت آباد 000000340001040062

1,000,000خدمات شهریخدمات شهری  کوی  مهدیس8احداث بازارچه محله ای  کوی  مهدیس000000350001040062

1,000,000خدمات شهریخدمات شهری دستگاه254 8 دستگاه254احداث بازارچه محله ای  کوی  000000360001040062

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسیصد دستگاه8احداث بازارچه محله ای  کوی سیصد دستگاه000000370001040062

9,600,000برنامه هدایت آب های سطحي000000000000000072

9,600,000طرح بهسازی مسيل های داخل شهری000000000000020072

4,600,000فنی و عمرانیخدمات شهری لوله گذاری، احداث و درپوش گذاری جوی روباز، اصالح و احداث سیستم دفع آبهای سطحی000000000001020072

3,500,000فنی و عمرانیخدمات شهریلوله گذاری و خرید لوله جهت دفع آبهای سطحی000000010001020072

500,000فنی و عمرانیخدمات شهری پاداد5فاز 8تکمیل لوله گذاری بلوار هجرت فاز دو005500010001020072

500,000فنی و عمرانیخدمات شهری پاداد2فاز 8لوله گذاری بلوار هاتف005600010001020072

500,000فنی و عمرانیخدمات شهریباهنر8لوله گذاری  کوی باهنر005700010001020072

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی مهدیس8لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابانهای کوی مهدیس005800010001020072

005900010001020072
عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی انتهای بلوار جواد االئمه منتهی به دیوار بهشت آباد به سمت کوی 

مدرس در منطقه
500,000فنی و عمرانیخدمات شهری بلوار جواد االئمه8

500,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه8خرید لوله جهت دفع آبهای سطحی در منطقه006000010001020072
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,100,000فنی و عمرانیخدمات شهریهمسان سازی و درپوش گذاری جوی روباز000000020001020072

1,100,000فنی و عمرانیخدمات شهریسطح منطقه8همسان سازی دریچه های فاضالب تعدادی از خیابانها در منطقه002500020001020072

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریالیروبی مسیرها و خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب000000000002020072

3,000,000خدمات شهریخدمات شهریالیروبی مسیرها و خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب 000000010002020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8 تکمیل الیروبی فاضالب در سطح منطقه001600010002020072

2,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8الیروبی و صفحه کشی خطوط دفع آبهای سطحی و فاضالب شهری در منطقه001700010002020072

2,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید، تعمیر و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ شبکه دفع آبهای سطحی000000000003020072

2,000,000خدمات شهریخدمات شهریخرید، تعمیر و نگهداری از ایستگاه های پمپاژ شبکه دفع آبهای سطحی000000010003020072

1,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8تعمیر دیزل پمپ های پیچ وار در منطقه002700010003020072

800,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8تعمیر پمپ  آب خام ایستگاه پمپاژ در منطقه002800010003020072

200,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8 کیلو وات در منطقه30خرید تابلو برق سه فاز ستاره ای پمپ آب 002900010003020072

11,000,000ماموریت ایمني و مدیریت بحران000000000000000003

11,000,000برنامه توسعه و تقویت سيستم ایمني و آتش نشاني000000000000000023

11,000,000طرح طراحي، احداث و تجهيز ایستگاه آتش نشاني000000000000010023

11,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریاحداث و تکمیل و تجهیز و بهسازی ایستگاه ها و برج های عملیاتی تک منظوره000000000001010023
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

10,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی مهدیس8تکمیل ایستگاه آتش نشانی کوی مهدیس000000030001010023

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهری8تعمیر، بازسازی و بهسازی ایستگاه های آتش نشانی000000040001010023

1,000,000فنی و عمرانیخدمات شهریکوی صادقیه8تجهیز و بهسازی ایستگاه اتش نشانی  کوی صادقیه و فاز یک000300040001010023

301,950,000ماموریت حمل و نقل و ترافيک000000000000000004

2,000,000(تملكات معابر، توسعه و احداث)برنامه توسعه زیر ساخت های عبور و مرور 000000000000000014

2,000,000طرح احداث و تكميل زیرگذر معابر شهری000000000000060014

2,000,000فنی و عمرانیحمل و نقل و ترافيکبهسازی، تعمیر و نگهداری  پل ها و تقاطع های غیر همسطح000000000002060014

2,000,000فنی و عمرانیحمل و نقل و ترافیکبلوار امام8بهسازی و تعمیر نرده های  پل روگذر سردار هاشمی000000080002060014

280,700,000(. ...جدول گذاری، پياده رو، معابر، خط كشي)برنامه بهبود عبور و مرور شهری 000000000000000024

227,000,000طرح لكه گيری، ترميم و نگهداری آسفالت و ابنيه و احداث مسيرها و  زیرسازی و آسفالت معابر موجود000000000000010024

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

فرسوده و احداث مسیرها و زیرسازی، بهسازی، روکش آسفالت و جداول
189,000,000خدمات شهری- فنی و عمرانی خدمات شهری- فني و عمراني 

26,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی لکه گیری، ترمیم سطوح آسفالتی و نوار حفاری و روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی و معابر فرسوده000000010001010024

10,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه8ترمیم سطوح آسفالتی و لکه گیری معابر اصلی  در منطقه005900010001010024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی مهدیس8تکمیل ترمیم نوار حفاری و لکه گیری خیابانهای آزاده و نیروی انتظامی مهدیس در منطقه006000010001010024

15,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه8 ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری معابر اصلی و فرعی در منطقه006100010001010024

3,500,000خدمات شهریخدمات شهری8خرید آسفالت از سازمان عمران شهرداری برای عملیات ضروری لکه گیری مناطق000000020001010024

000000110001010024
واقع در کوی ... خاکریزی و زیرسازی تا حد الیه بیس خیابان های علوم پزشکی، معاوضی شهرداری و 

مهدیس
5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی کوی مهدیس8-مرکز

154,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیزیرسازی، قیرپاشی، بهسازی و روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی و معابر فرسوده000000120001010024

20,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی مهدیس8-مركزتکمیل بهسازی معابر اصلی و فرعی مهدیس در منطقه010600120001010024

010700120001010024
 )تکمیل صورتجلسه برداشت تپه و کوه با کاربری فضای سبز مشرف به منازل مسکونی رسالت در منطقه  

(سازمان بهسازی 
5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیمنازل مسکونی رسالت8-مركز

2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی مهدیس8قیرپاشی و آسفالت راستگرد بلوار زاگرس و بلوار مهدیس قبل از شهرک گلها در منطقه010800120001010024

10,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه8آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت درسطح منطقه010900120001010024

10,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه8آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه011000120001010024

011100120001010024
تکمیل قرارداد زیرسازی خیابان ارتباطی پشت کوی طاهر،ناصح شرقی و پارکینگ ساختمان اداری در 

منطقه
4,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه8

5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیمهدیس8زیرسازی خیابانهای خاکی تعاونی جهاد استان واقع در کوی مهدیس در منطقه0112001200010104

5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی فوالدشهر8 متری رزمندگان در منطقه40زیرسازی باند دوم و احداث دیوار بلوکی در خیابان 011300120001010024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

011400120001010024
تکمیل قرارداد زیرسازی خیابانهای خاکی منازل تعاونی مسکن زندانها و بهداشت و درمان در کوی مهدیس 

8در منطقه 
3,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیمهدیس8

011500120001010024
کوی مهدیس  ( متری 20ضلع جنوبی )تکمیل قرارداد زیرسازی خیابانهای خاکی تعاونی مسکن نورد لوله 

در منطقه
5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیمهدیس8

011600120001010024
کوی مهدیس  ( متری 20ضلع شمالی )تکمیل قرارداد زیرسازی خیابانهای خاکی تعاونی مسکن نورد لوله 

در منطقه
5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیمهدیس8

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی3کوی طالب 8 در پشت دیوار شرکت لوله سازی در منطقه3تکمیل صورتجلسه زیرسازی خیابانهای خاکی کوی طالب 011700120001010024

5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی کوی مهدیس8تکمیل قرارداد قیرپاشی و آسفالت معابر کوی مهدیس در منطقه011800120001010024

011900120001010024
 واقع در کوی مهدیس در 2زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای تعاونی مسکن جانبازان و فرهنگیان 

(با احتساب ارزش افزوده  )منطقه  
8-مركز

 2تعاونی مسکن جانبازان و فرهنگیان 

واقع در کوی مهدیس
6,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی اتوبان مسیر پل ششم8-مركز(صورتجلسه سازمان بهسازی  )   (پل فوالد  )تکمیل صورتجلسه احداث اتوبان مسیر پل ششم 012000120001010024

012100120001010024
تکمیل قرارداد زیرسازی تا حد الیه اساس و جدولگذاری خیابان حد فاصل پشت کوی رسالت تا ورودی 

 دستگاه در منطقه300
1,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی رسالت8-مركز

012200120001010024
تکمیل زیرسازی و جدولگذاری باند دوم بلوار اصلی مهدیس حد فاصل میدان مادر تا چهارراه بنکداران 

در کوی مهدیس در منطقه
5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی کوی مهدیس8

012300120001010024
تکمیل قرارداد زیرسازی و جدولگذاری مسیرهای اصلی کوی مهدیس حد فاصل انتهای بلوار هجرت تا 

ورودی مهدیس در منطقه
5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی کوی مهدیس8

012400120001010024
افزایش قرارداد زیرسازی و جدولگذاری باند دوم بلوار اصلی مهدیس حد فاصل میدان هجرت تا چهارراه 

بنکداران و زیرسازی تا حد الیه اساس خیابان کیوان در منطقه
4,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیمیدان هجرت تا چهارراه بنکداران8
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیشهرک طاهر8تکمیل صورتجلسه زیرسازی و آسفالت در محدوده شهرک طاهر در منطقه012500120001010024

2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی دستگاه تا مسیر پل ششم300کوی 8 دستگاه تا مسیر پل ششم300احداث باند دوم خیابان روبروی کوی 012600120001010024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی رسالت و صادقیه8تکمیل قرارداد زیر سازی تا حد الیه اساس و جدولگذاری خیابانهای خاکی کوی رسالت و صادقیه در منطقه012700120001010024

800,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیانتهای فاز یک پادادشهر8تکمیل قرارداد زیرسازی خیابانهای  انتهای فاز یک پادادشهر در منطقه012800120001010024

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی کوی مهدیس8تکمیل صورتجلسه زیرسازی تا حد الیه اساس خیابانهای آزاده و نیروی انتظامی کوی مهدیس در منطقه012900120001010024

8تکمیل قرارداد زیرسازی خیابانهای تعاونی مسکن شرکت نفت و سپنتا واقع در کوی مهدیس در منطقه013000120001010024
خیابانهای تعاونی مسکن شرکت نفت و 

سپنتا واقع در کوی مهدیس
3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

013100120001010024
تکمیل قرارداد زیرسازی و جدولگذاری خیابان ارتباطی پشت خیابانهای ظفر و ورودی تعاونی مسکن 

 دستگاه در منطقه300معلولین بهزیستی کوی 
1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسیصد دستگاه8

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیبلوار صداقت شرقی8زیرسازی باند کندرو بلوار صداقت شرقی و پشت بازارچه نمکی در منطقه013200120001010024

700,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی ضلع غربی مدافعین حرم8...تکمیل صورتجلسه زیرسازی دور برگردان ضلع غربی مدافعین حرم و ترمیم نوار حفاری کنار پل مذکورو 013300120001010024

013400120001010024
تکمیل قرارداد با موضوع زیرسازی تا حد الیه اساس و جدولگذاری خیابان حد فاصل پشت کوی رسالت تا 

(اعتباری)ورودی سیصد دستگاه در منطقه   
1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسیصد دستگاه8

2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی دستگاه300کوی 8 پاداد5تکمیل زیرسازی خیابانهای سیصد دستگاه و فاز 013500120001010024

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی باهنر8 و پارکینگ و محوطه ساختمان اداری منطقه12تکمیل زیرسازی خیابان آرش 013600120001010024

صفحه 5۰ از 6۰



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

9,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی کوی مهدیس8زیرسازی منازل  علوم پزشکی  کوی مهدیس013700120001010024

8,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی کوی مهدیس8زیرسازی منازل جانبازان کوی مهدیس013800120001010024

5,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی کوی مهدیس8خاکریزی زمینهای معاوضی و کشاورزی کوی مهدیس013900120001010024

6,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسطح منطقه8زیرسازی خیابانهای خاکی متفرقه در سطح منطقه014000120001010024

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

(به استناد تبصره های بودجه)و انجام برخی پروژه ها و فعالیت ها بصورت امانی 
38,000,000خدمات شهریخدمات شهری

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

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

6,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8(ماه اول6)خرید و حمل مصالح مورد نیاز اجرای عملیات عمرانی خدمات شهری منطقه  001200010003010024

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

(به استناد تبصره های بودجه)فعالیت ها بصورت امانی 
32,000,000خدمات شهریخدمات شهری

6,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8تامین ماشین آالت خدمات شهری جهت عملیات عمرانی در منطقه001000020003010024

26,000,000خدمات شهریخدمات شهریسطح منطقه8کرایه ماشین آالت خدمات شهری و اجرای عملیات عمرانی خدمات شهری در منطقه001100020003010024

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

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
4,000,000

صفحه 51 از 6۰



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

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

عمرانی

فنی و - حمل و نقل و ترافیک 

عمرانی
4,000,000

4,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی مهدیس8جدولگذاری خیابانهای اصلی کوی مهدیس003600010001020024

23,500,000طرح طراحي و اصالح هندسي معابر و تقاطع های موجود000000000000030024

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

(..سرعتکاه و
18,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک

13,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاصالح هندسی معابر000000010001030024

900,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار صداقت شرقی8اصالح هندسی بلوار صداقت شرقی توسط منطقه005800010001030024

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار صداقت غربی8اصالح هندسی بلوار صداقت در منطقه005900010001030024

200,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار سپهر8تکمیل اصالح هندسی بلوار سپهر006000010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکدعبل خزایی8تکمیل قرارداد اصالح هندسی بلوار دعبل خزاعی توسط منطقه006100010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکمهدیس8اصالح هندسی معابر در کوی مهدیس006200010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار سپهر8اصالح هندسی و احداث راستگرد در تقاطع بلوار هجرت006300010001030024

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار سپهر8اصالح هندسی و احداث راستگرد در تقاطع بلوار هجرت و هاتف006400010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار هجرت8اصالح هندسی و احداث راستگرد در تقاطع بلوار هجرت و سپهر006500010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکمیدان بعثت8اصالح هندسی بلوار بعثت006600010001030024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8جدولگذاری و کفپوشگذاری جهت اصالح هندسی های پراکنده در سطح منطقه006700010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار فنی و حرفه ای8اصالح هندسی و دوربرگردان بلوار فنی و حرفه ای006800010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک میدان معلم در سه راه باهنر8اصالح هندسی میدان معلم در سه راه باهنر006900010001030024

800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکرسالت8اصالح هندسی بلوار دماوند و خیابان یک رسالت007000010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار امام شرقی8اصالح هندسی بلوار امام شرقی زیر پل سردار هاشمی007100010001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار امام شرقی8اصالح هندسی بلوار امام شرقی تقاطع بلوار سعادت007200010001030024

2,300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجرای گذرگاه عابر پیاده000000020001030024

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8اجرای گذرگاه های عابر پیاده در سطح منطقه002100020001030024

2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8اجرای گذرگاه های عابر پیاده جهت مدارس در سطح منطقه002200020001030024

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

300,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار سعادت8نرده گذاری زیر پل عابرپیاده بلوار سعادت001800030001030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجرای سرعتکاه آسفالتی000000050001030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8اجرای سرعتگاه آسفالتی در منطقه002700050001030024

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکمهدیس8احداث سرعتگیر الستیکی002800050001030024

1,400,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکاجرای دور برگردان000000070001030024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 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 ترافیکبلوار هجرت8احداث دور برگردان های ضلع شمالی و جنوبی بلوار هجرت001700070001030024

600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار معلم8احداث دور برگردان در بلوار معلم حدفاصل میدان معلم و میدان قانا001800070001030024

5,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيکخرید رنگ و اجرای خط کشی معابر، عابر پیاده، نقوش و رنگ آمیزی جداول000000000002030024

5,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکخرید رنگ و اجرای خط کشی معابر، عابر پیاده، نقوش و رنگ آمیزی جداول000000010002030024

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه8تعمیر ،بهسازی و رنگ آمیزی و نصب شبرنگ تابلوها توسط منطقه008600010002030024

008700010002030024
 عدد رنگ آمیزی چراغهای چشمک زن توسط 50 عدد پایه های بتنی بر روی سرعتگاه و 28رنگ آمیزی 

منطقه
250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه8

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه8خرید رنگ جهت اجرای رنگ آمیزی جداول در منطقه008800010002030024

2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه8خرید رنگ دو جزئی در منطقه008900010002030024

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه8خرید رنگ سرد محوری در منطقه009000010002030024

900,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک سطح منطقه8خط کشی محوری منقطع در منطقه009100010002030024

100,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار آیت اله بهبهانی و بلوار جمهوری8بهبهانی و بلوار جمهوری در منطقه.. شستشو و رنگ آمیزی جداول بلوار آیت ا009200010002030024

8,300,000طرح طراحي و احداث پل عابر پياده000000000000060024

8,300,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافيکاحداث و تکمیل، تجهیز و بهسازی پل های عابر پیاده معمولی و مکانیزه000000000001060024

8,300,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکاحداث و تکمیل، تجهیز و بهسازی پل های عابر پیاده معمولی و مکانیزه000000010001060024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

2,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکبلوار معلم8احداث پل عابر پیاده  در بلوار معلم روبروی حسینیه قشقایی ها005200010001060024

2,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکبلوار باهنر8احداث پل عابر پیاده  در بلوار باهنر   در منطقه005300010001060024

500,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکسطح منطقه8خرید تجهیزات و تعمیر پل های عابر پیاده معمولی و مکانیزه در سطح منطقه005400010001060024

500,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکسطح منطقه8رنگ آمیزی پلهای عابر پیاده بلوار سعادت ،بلوار امام و فنی و حرفه ای در منطقه005500010001060024

300,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکسطح منطقه8رنگ آمیزی نرده های پل سردار هاشمی در منطقه005600010001060024

3,000,000حمل و نقل ترافیکحمل و نقل ترافیکسطح منطقه8مسقف سازی پل های عابرپیاده سطح منطقه005700010001060024

17,900,000طرح احداث و بهسازی پياده روها000000000000070024

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

معابر پیاده

شهرسازی و - فني و عمراني 

معماری

شهرسازی و - فنی و عمرانی 

معماری
17,900,000

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

معابر پیاده
17,900,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی

500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی بلوار جواد االئمه8تکمیل صورتجلسه جدولگذاری و پیاده روسازی زیر شهدای مدافع حرم و بلوار دانش در منطقه006300010001070024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی ضلع شمالی و جنوبی بلوار سپهر8تکمیل قرارداد پیاده روسازی ضلع شمالی و جنوبی بلوار سپهر در منطقه006400010001070024

2,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی فاز یک و دو پادادشهر8تکمیل قرارداد جدولگذاری و پیاده روسازی تعدادی از خیابانهای فاز یک و دو پادادشهر در منطقه006500010001070024

200,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیضلع جنوبی بلوار هجرت8تکمیل قرارداد جدولگذاری روبروی نمایشگاه اتومبیل و ضلع جنوبی بلوار هجرت در منطقه006600010001070024

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی مهدیس8جدولگذاری آیلند بلوار اصلی مهدیس حد فاصل سه راهی صنایع فوالد تا مسیر پل ششم در منطقه006700010001070024
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی نبوت و باهنر8جدولگذاری و پیاده روسازی تعدادی از خیابانهای کوی نبوت ، فوالد شهر و باهنر در منطقه006800010001070024

2,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی مهدیس8جدولگذاری و پیاده روسازی مسیر میدان مصالح فروشان تا میدان گلها کوی مهدیس در منطقه006900010001070024

1,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانی خیابان میالد8پیاده روسازی خیابان میالد در منطقه007000010001070024

3,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی مهدیس8جدولگذاری و پیاده روسازی تعدادی از خیابانهای اصلی کوی مهدیس007100010001070024

1,500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیکوی مهدیس8جدولگذاری و پیاده روسازی مسیر حدفاصل میدان مصالح فروشان تا میدان گلها007200010001070024

1,700,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیمیدان صداقت- بلوار معلم 8تکمیل قرارداد جدولگذاری و کفپوش گذاری محوطه پشت ساختمان جدید منطقه007300010001070024

6,800,000برنامه توسعه، تجهيز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومي000000000000000034

6,800,000طرح احداث خطوط ویژه ،ایستگاهها و خرید اتوبوس000000000000010034

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

(تبصره های بودجه
6,800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک

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

(تبصره های بودجه
6,800,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8احداث سکوی ایستگاه اتوبوس معمولی در منطقه004900010001010034

005000010001010034
احداث سکوی معمولی ایستگاه اتوبوس در بلوار آرش،کوی نبوت،بلوار الوند و بلوار دعبل خزائی توسط 

منطقه
8

بلوار آرش،کوی نبوت،بلوار الوند و بلوار 

دعبل خزائی
450,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

1,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8 متری در منطقه2 دستگاه ایستگاه اتوبوس استیل 11خرید و نصب 005100010001010034

صفحه 56 از 6۰



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

1,600,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8 دستگاه ایستگاه اتوبوس معمولی در سطح منطقه20خرید و نصب 005200010001010034

1,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8رنگ آمیزی ایستگاه اتوبوس در منطقه005300010001010034

700,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8سنگ کاری ریل باس در منطقه005400010001010034

550,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8احداث سکوی ریل باس در منطقه005500010001010034

12,450,000برنامه سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافيک شهر000000000000000084

12,450,000طرح نصب تابلوهای راهنمایي و رانندگي، شناسایي و تعيين مسير000000000000040084

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

ترافیکی معمولی و هوشمند
12,450,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافيک

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

ترافیکی معمولی و هوشمند
12,450,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک

400,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسه راه باهنر8-مركزتکمیل صورتجلسه فونداسیون تابلوهای راهنمای مسیر میدان صداقت سهند شمالی و سه راه باهنر007800010001040084

900,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8احداث فنداسیون و نصب تابلوهای راهنما007900010001040084

250,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8خرید و نصب تابلو ریل باس در منطقه008000010001040084

1,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک  بعثت8اجرای تقاطع فرمان هوشمند میدان شفا008100010001040084

2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار فنی و حرفه ای8اجرای تقاطع فرمان هوشمند میدان معلم008200010001040084

2,000,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکبلوار معلم8اجرای تقاطع فرمان هوشمند بلوار معلم و بهاران008300010001040084

صفحه 57 از 6۰



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

400,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیک کوی مهدیس8خرید و نصب تابلو وتجهیزات ترافیکی در کوی مهدیس008400010001040084

5,500,000حمل و نقل و ترافیکحمل و نقل و ترافیکسطح منطقه8خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه008500010001040084

44,200,000ماموریت خدمات مدیریت000000000000000005

3,200,000برنامه توسعه شهرداری الكترونيک و ارتقا زیرساختها و فناوری های نوین000000000000000015

3,200,000طرح تهيه  و توليد سخت افزارها،نرم افزارها و شبكه های كامپيوتری000000000000020015

3,200,000بین بخشیفناوری( IT)توسعه  فن آوری اطالعات و ارتباطات 000000000001020015

ایجاد و توسعه زیرساخت نرم افزارهای پایه و سرویس های هوشمندسازی000000010001020015
برنامه ریزی و توسعه سرمایه 

انسانی
1,200,000سازمان فاوا

8خرید و نصب سیستم مکانیزه نوبت دهی جهت واحد صدور در منطقه004600010001020015
برنامه ریزی و توسعه سرمایه 

انسانی
150,000سازمان فاوا

8(ups )خرید و نصب باتری و محفظه جهت ساختمان اداری منطقه  004700010001020015
برنامه ریزی و توسعه سرمایه 

انسانی
250,000سازمان فاوا

8راه اندازی شبکه ساختمانی معاونت خدمات شهری منطقه004800010001020015
برنامه ریزی و توسعه سرمایه 

انسانی
300,000سازمان فاوا

8خطوط مخابراتی تلفن در ساخمان جدید منطقهAنصب و راه اندازی 004900010001020015
برنامه ریزی و توسعه سرمایه 

انسانی
500,000سازمان فاوا

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

2,000,000حراستحراستسطح منطقه8خرید و نصب دوربین های حفاظتی و پایشی با تجهیزات مربوطه در منطقه000600020001020015
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ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

41,000,000برنامه تحول اداری و مدیریت عملكرد000000000000000035

41,000,000طرح طراحي، احداث، تكميل و تجهيز ساختمان اداری000000000000010035

41,000,000فنی و عمرانیفني و عمرانياحداث، تکمیل، تعمیر، تجهیز و بازسازی ساختمانها و محوطه های اداری000000000001010035

41,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیاحداث، تکمیل، تعمیر، تجهیز و بازسازی ساختمانها و محوطه های اداری000000010001010035

14,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسایت اداری منطقه8احداث دیوار نرده ای دور ساختمان اداری منطقه003000010001010035

1,750,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسایت اداری منطقه8تهیه و نصب دیوارهای پیش ساخته بتنی و نرده گذاری روی آن جهت دور ساختمان جدید منطقه003100010001010035

500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسایت اداری منطقه8پارتیشن بتندی واحد شهرسازی ، ساختمانی و بایگانی  سایت جدید اداری منطقه003200010001010035

4,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسایت اداری منطقه8خرید و نصب پارتیشن و کانتر سایت جدید اداری منطقه003300010001010035

20,000,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسایت اداری منطقه8تکمیل ساختمان اداری منطقه003400010001010035

500,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیبلوار صداقت8بهسازی ساختمان خدمات شهری منطقه003500010001010035

250,000فنی و عمرانیفنی و عمرانیسایت اداری منطقه8تهیه مصالح و نصب مجدد سقف کاذب تخریب شده با استفاده از کناف در منطقه003600010001010035

16,900,000ماموریت اجتماعي و فرهنگي000000000000000006

16,900,000برنامه توسعه زیرساخت ها، ظرفيت ها و فعاليتها و طرح های فرهنگي000000000000000066

4,400,000طرح احداث و تجهيز مجتمع های فرهنگي و هنری000000000000020066

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

صفحه 59 از 6۰



ارقام به هزار ریال

معاونت

جزء 

پروژه

زیر 

پروژه
مجریماموریتبرنامهطرحپروژه

مبلغ

شهرداری اهواز

 منطقه هشت1399 بودجه سال 

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

كد

وظيفهآدرس پروژهمنطقهشرح

3,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیكوی  نبوت8احداث سرای محله کوی مهدیس000000090002020066

600,000بین بخشیفرهنگي و اجتماعي8(بازگشایی مدارس)طرح استقبال از مهر 000000000003020066

800,000فنی و عمرانیفرهنگي و اجتماعياحداث و تکمیل نمازخانه000000000004020066

800,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیشهرک طاهر8احداث نمازخانه در ورودی شهرک طاهر000000080004020066

12,500,000طرح كمک به احداث اماكن ورزشي000000000000040066

12,500,000فنی و عمرانیفرهنگي و اجتماعياحداث، تکمیل، ایمن سازی و بازسازی زمین ها و مجتمع های ورزشی000000000001030066

12,500,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیاحداث، تکمیل، ایمن سازی و بازسازی زمین ها و مجتمع های ورزشی000000010001030066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیكوی طاهر8تکمیل  زمین ورزشی چمن مصنوعی کوی طاهر005700010001030066

5,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیكوی مدرس8بهسازی و تکمیل  زمینهای ورزشی چمن مصنوعی کوی مدرس در منطقه005800010001030066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیمهدیس8تکمیل زمین ورزشی کوی مهدیس005900010001030066

2,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیپارک سوسن8تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی انتهای پارک سوسن در منطقه006000010001030066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیپارک سوسن8تکمیل قرارداد زمین ورزشی محله ای در انتهای پارک سوسن در منطقه006100010001030066

1,500,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیسطح منطقه8بهسازی زمینهای ورزشی در سطح منطقه006200010001030066

1,000,000فنی و عمرانیفرهنگی و اجتماعیسطح منطقه8نورپردازی ، احداث سکو و جدولگذاری زمین های خاکی در منطقه006300010001030066

689,400,000 (اعتبارات تملک دارایي ها)مجموع مصارف عمراني 

صفحه 6۰ از 6۰




