
  

 

  

 

 مبلغ ابالغ تاریخ
 موضوع قرارداد تاریخ

 ردیف پیمانکار

 کد اعتبار تامین محل اجرا مدت پایان تاریخ

1396/09/01 3,960,000,000 
  2منطقه کسب و  نوسازي و شهرساز هاي پرونده الکترونیک بایگانی 1396/09/01

 آرشا برتر ایده
1 

ماه 4 1397/01/01  شهرداري مرکز 

1396/11/28 1,084,488,806 1396/11/28 
 شهرداري دو منطقه در زباله مخزن جایگاه وتعمیر احداث

 شهریار کارآفرین کارورزان
2 

روز 180 1397/05/25  شهرداري مرکز  

 آمیزي رنگ و دیوارنویسی امحاي و شهري بدنه بهسازي و ترمیم جهت مصرفی ادوات و رنگ خرید 1396/12/26 648,700,000 1396/12/27

 شهرداري دو منطقه در پلها و آبنماها شهري المانهاي

 خوزستان سحر انوار

3 
روز 20 1397/01/18  شهرداري مرکز  

1396/12/28 1,444,398,439 1396/12/27 
 شهرداري دو منطقه در پیاده عابر هاي پل سازي مسقف

 افق کوشان کیمیا
4 

روز 60 1397/02/28  شهرداري مرکز  

1396/06/11 3,497,500,000 1396/06/06 
  7منطقه شهرداري در 137 سامانه عمرانی عملیات جهت شهري خدمات آالت ماشین مینتأ

 جاوید کارآفرینان
5 

روز 180 1396/12/10  شهرداري مرکز 0/00 

1396/08/15 1,972,394,835 1396/08/15 
 اهواز شهرداري 4منطقه توسط فاضالب هاي دریچه سازي همسان

 زردکوه ساختمان سوگند
6 

ماه 3 1396/11/15  شهرداري مرکز  

1396/05/01 7,819,614,227 1396/08/21 
 اهواز غرب شمال در D1-D2 قطعات در شده کاشته نهال اصله 60000 نگهداري

 جنوب صنعت یاران حمزه
7 

روز 365 1397/04/31  شهرداري مرکز  

1396/08/23 12,010,100,373 1396/08/21 
  اهواز غرب لشما در E1-E2 قسمت در شده کاشته نهال اصله 80000 نگهداري

 کوشک کاران سازه
8 

روز 365 1397/08/23  شهرداري مرکز  

1 
 



  

 

 قرارداد تاریخ مبلغ ابالغ تاریخ
 موضوع

 ردیف پیمانکار

 کد اعتبار تامین محل  اجرا مدت پایان تاریخ

1396/08/23 36,055,601,648 1396/08/22 
  اهواز  شهرداري 7 منطقه 3 و 2 ناحیه سبز فضاي نگهداري

 بلند بلوط توسعه راهیان
9 

روز 720 1398/08/13  شهرداري مرکز  

1396/08/20 1,980,618,319 1396/08/17 
 هفت منطقه در عامري کوي خیابانهاي آسفالت روکش

 جنوب سازه ساسان آرتا
10 

روز 60 1396/10/20  شهرداري مرکز  

1396/08/23 1,919,090,568 1396/08/17 
  7منطقه در آب نبعم فرعی 10 خیابان حائل دیوار احداث

 خاورمیانه کارون عمران
11 

روز 90 1396/11/23  شهرداري مرکز  

1396/08/20 1,833,356,423 1396/08/20 
   7 منطقه شهرداري در فارس خلیج میدان هندسی اصالح

 بنا انیس
12 

روز 90 1396/11/20  شهرداري مرکز  

1396/08/20 1,980,618,319 1396/08/17 
 (7 منطقه در رمضان کوي خیابانهاي آسفالت روکش

 جنوب سازه ساسان آرتا
13 

روز 60 1396/10/20  شهرداري مرکز  

1396/07/05 1,383,014,959 1396/06/14 
   اهواز شهرداري 4منطقه توسط گلستان خیابان سطحی آبهاي دفع گذاري لوله

 جنوب ابتکار طرح
14 

ماه 3 1396/10/05  شهرداري مرکز  

1396/07/12 2,394,900,000 1396/07/12 
  96 سال اول ماهه شش( اهواز 4 منطقه شهرداري در 137 سامانه عملیات اجراي شهري خدمات آالت ماشین کرایه

 اهواز نادر شرکت
15 

ماه 3 1396/10/12  شهرداري مرکز  

1396/07/23 924,621,149 1396/07/22 
 (شهرداري هشت منطقه در 2 فاز سعادت بلوار نباتی وخاکریزي گذاري جدول تکمیل

اهر عمران  سروش 
16 

روز 60 1396/09/23  شهرداري مرکز  

1396/08/01 1,298,937,492 1396/08/01 
   شهرداري 8 منطقه در پادادشهر 1 فاز انتهاي خاکی هاي خیابان اساس الیه حد تا زیرسازي

 خاورمیانه فرش نیکو
17 

روز 90 1396/11/01  شهرداري مرکز  

 
 

  

 



  

 بلغم ابالغ تاریخ
 موضوع قرارداد تاریخ

 ردیف نکارپیما

 کد اعتبار تامین محل اجرا مدت پایان تاریخ

1396/07/10 850,000,000 1396/07/03 
  شهرداري یک منطقه خدماتی حوزه در پراکنده بصورت فرسوده جداول ترمیم

 ایرانیان پارس دلتا
18 

روز 60 1396/09/10  شهرداري مرکز  

1396/07/01 1,252,294,211 1396/07/10 
 شهرداري یک منطقه خدماتی حوزه در واقع اريحف نوارهاي ترمیم

 مسجدسلیمان آب تاراز
19 

روز 60 1396/09/01  شهرداري مرکز  

1396/08/23 1,107,191,003 1396/08/22 
  اهواز شهرداري یک منطقه خدماتی حوزه در واقع منهولها درب سازي همسان

 بختیاري پسند گیتی
20 

روز 60 1396/10/23  شهرداري مرکز  

1396/08/20 1,239,906,798 1396/08/20 
  7منطقه در سپیدار 6 و3 خیایان فاصل حد انصار بلوار شمالی ضلع روهاي پیاده ترمیم

 شهرکرد فدك رسانی برق
21 

روز 90 1396/11/20  شهرداري مرکز  

1396/08/23 1,431,715,000 1396/08/20 
 يشهردار یک منطقه خدماتی حوزه در واقع زمستانه و پاییزه فصلی گلهاي خرید

 اندیکا نشان بختیاري
22 

روز 180 1397/02/23  شهرداري مرکز  

1396/08/15 17,874,797,102 1396/08/15 
 شهروند پارك سبز فضاي از بخشی نگهداري

 مسجدسلیمان سازه مهدي
23 

روز 720 1398/08/05  شهرداري مرکز  

1396/08/17 30,655,693,640 1396/08/16 
 (اول نوبت) اهواز ريشهردا 7 منطقه 1 ناحیه سبز فضاي نگهداري

 زاگرس دژداران
24 

روز 720 1398/08/07  شهرداري مرکز  

1396/06/16 62,249,700,000 1396/09/07 
 اهواز شهرداري مسئولیت جامع بیمه و کارکنان گروهی حوادث و عمر بیمه درمان، تکمیل بیمه خدمات انجام

 آرمان بیمه
25 

روز 365 1397/06/16  شهرداري مرکز  

1396/09/05 1, 575 ,000,000 1396/09/05 
 (سوم مرحله) اهواز شهرداري 4 منطقه توسط الهیه شهرك در سبز فضاي احداث

 جلیل نماي جهان
26 

روز 90 1396/12/05  شهرداري مرکز  
 



  

 
 

 بلغم ابالغ تاریخ
 موضوع قرارداد تاریخ

 ردیف پیمانکار

 کد اعتبار تامین محل اجرا مدت پایان تاریخ

1396/09/29 27,639, 507 ,000 1396/09/29 
 (اول نوبت) زباله حمل گالوانیزه لیتر 770 مکانیزه مخازن خرید

 مهاجر آفتاب مردان
27 

روز 60 1396/11/29  شهرداري مرکز  

1396/09/29 6,760,478,902 1396/09/28 
  C1 -C2 قطعه در شده کاشته نهال اصله 40000 نگهداري

 خوزستان سحر انوار
28 

روز 365 1397/09/29  شهرداري مرکز  

1396/07/01 5,489,250,000 1396/10/13 
 96 سال دوم ماهه شش) 8 منطقه شهرداري در 137  سامانه عمرانی عملیات جهت شهري خدمات آالت ماشین کرایه

 اهواز نصر فرا
Ĥ9 

روز 180 1397/01/02  شهرداري مرکز  

1396/09/29 731,632,387 1396/09/29 
  شهرداري دو منطقه توسط کیانپارس در واقع خرداد-پهلوان تقاطع هندسی اصالح

 ایرانیان سپاهان صدرا
30 

روز 60 1396/11/29  شهرداري مرکز  

1396/09/27 856,600,000 1396/09/25 
 شهرداري دو منطقه  محدوده در فرسوده دیوارهاي آمیزي رنگ اجراي

 ابتکار فردوس طلوع
30 

روز 60 1396/11/27  شهرداري مرکز  

1396/09/11 1,487,450,000 6139 /09/11 
 شهراري دو منطقه در زمستانه و پاییزه فصلی گلهاي خرید

 کارون نورس
31 

روز 30 1396/10/11  شهرداري مرکز  

1396/09/01 18,920,084,211 1396/10/18 
  اهواز شهرداري اجتماعی دیدگان آسیب اردوگاه نگهداري

 نواب صنعت آریا
32 

روز 365 1397/09/01  شهرداري مرکز  

1396/09/04 1,222,375,871 1396/09/04 
 7 منطقه در سهند بلوار مقابل تا امیرالمومنین بیمارستان از سپیدار بلوار جنوبی ضلع روهاي پیاده ترمیم

 آساك روزبه بناسازه
33 

روز 90 1396/12/04  شهرداري مرکز  

1396/10/13 7,145,737,545 1396/10/13 
  اهواز غرب شمال  A-B قطعه در شده کاشته نهال اصله 60000 نگهداري

 جنوب نورتابان
34 

روز 365 1397/10/13  شهرداري مرکز  

 



 
 

 بلغم ابالغ تاریخ
 موضوع قرارداد تاریخ

 ردیف پیمانکار

 کد اعتبار تامین محل اجرا مدت پایان تاریخ

1396/10/23 2,508,000,000 1396/10/18 
 فوتبال توپ و دروازه ورزشی، البسه ورزشی اقالم خرید

 مقدم سیالوي حبیب ااسپرت جهان وشگاهفر
35 

روز 10 1396/11/03  شهرداري مرکز  

1396/09/26 1,984,345,000 1396/09/26 
  شهرداري یک منطقه خدماتی حوزه در واقع ربیع پارك روشنایی تکمیل و بهسازي

 خوزستان جنوب عمودسازان
36 

روز 60 1396/11/26  شهرداري مرکز  

1396/10/04 795,000,000 1396/ 01 /03 
  یک منطقه خدماتی حوزه در واقع فرسوده روهاي پیاده ترمیم

 جنوب ستون پیام
37 

روز 60 1396/12/04 اري مرکزشهرد    

1396/09/05 1,600,000,000 1396/09/05 
  شهرداري هشت منطقه سطح در اي محله هاي پارك جهت LED نورافکن خرید

 خوزستان نور مهرزاد
38 

روز 30 1396/10/05  شهرداري مرکز  

3961 /09/05 1,150,473,544 1396/09/04 
  شهرداري هشت منطقه سطح در صداقت بلوار هندسی اصالح

 سروش راه عمران
39 

روز 90 1396/12/05  شهرداري مرکز  

1396/10/27 1,364,997,000 1396/10/27 
 اهواز 4منطقه شهرداري در 137سامانه خدمات عمرانی عملیات اجراي نیاز مورد مصالح حمل و خرید

یامینبن  احمدي کل گستر 
40 

ماه 4 1397/02/27  شهرداري مرکز  

1396/10/25 399,770,644 1396/10/24 
  شهرداري دو منطقه توسط معمولی اتوبوس ایستگاه بهسازي و تجهیزات خرید

 پاد ره پرشین
41 

روز 90 1397/01/26  شهرداري مرکز  

1396/10/20 1,376,000,000 1396/10/19 
   5 منطقه توسط  137 سامانه خدمات عمرانی عملیات اجراي نیاز مورد مصالح حمل و خرید

 خوزستان سحر انوار
42 

روز 90 1397/01/21  شهرداري مرکز  

1396/11/01 1,901,000,000 1396/10/28 
  شهرداري 3 منطقه سطح در معابر و پارکها روشنایی منظور به روشنایی تجهیزات خرید

 جنوب صبح شمیم
43 

روز 30 1396/12/01  شهرداري مرکز  

 
 



  

 

 بلغم ابالغ تاریخ
 موضوع قرارداد تاریخ

 ردیف پیمانکار

 کد اعتبار تامین محل اجرا مدت پایان تاریخ

1396/10/28 814,712,019 1396/10/27 
  شهرداري یک منطقه خدماتی حوزه در واقع بهداشتی سرویسهاي تعمیرات

 خاورمیانه کارون عمران
44 

روز 06 1396/12/28  شهرداري مرکز  

1396/10/23 1,664,500,000 1396/10/20 
 اهواز  7منطقه شهرداري در 137سامانه خدمات عمرانی عملیات اجراي نیاز مورد مصالح حمل و خرید

 جنوب فراگیر صنعت
45 

روز 365 1397/10/23  شهرداري مرکز  

1396/11/01 4,074,048,382 1396/11/01 
 شهرداري شش منطقه در واقع حفاري وارهاين ترمیم  و آسفالتی سطوح گیري لکه

 زاگرس تالش زرین
46 

روز 120 1397/02/31  شهرداري مرکز  

1396/11/07 1,790,692,000 1396/11/07 
 شهرداري دو منطقه در 137 سامانه خدمات عمرانی عملیات اجراي نیاز مورد مصالح حمل و خرید

 هیراد آروند رادمان
47 

روز 90 1397/02/07  شهرداري مرکز  

 در واقع مسکن تعاونی تا بنکداران ورودي فاصل حد دوم باند جدولگذاري و اساس الیه حد تا زیرسازي 1396/11/01 3,326,322,000 1396/11/01

  اهواز شهرداري هشت منطقه

 جنوب سازان خندق
48 

روز 90 1397/02/01  شهرداري مرکز  

1396/10/27 2,080,000,000 1396/10/27 
  شهرداري هشت منطقه در سوسن پارك انتهاي در اي محله ورزشی زمین تکمیل

 اهواز نوآوران سازه
49 

روز 90 1397/01/28  شهرداري مرکز  

1396/11/07 36,350,751,471 1396/10/13 
  اهواز شهرداري پنج منطقه سبز فضاي نگهداري

 سداد نصب اکسین
50 

روز 365 1397/11/07  شهرداري مرکز  

1396/11/07 1,193,900,959 1396/11/07 
  7 منطقه شهرداري در ها گلفوژه مسیر ادامه در نواب بلوار شیبدار سطح تثبیت

 آباد اسالم نیکوسازان
51 

روز 60 1397/01/08  شهرداري مرکز  

1396/11/07 1,547,888,299 1396/11/07 
   7 منطقه در آب منبع کوي آسفالت روکش

 مهر گستر پیام شایان
52 

روز 30 1396/12/07  شهرداري مرکز  

 
 

  

 



 بلغم ابالغ تاریخ
 موضوع قرارداد تاریخ

 ردیف پیمانکار

 کد اعتبار تامین محل اجرا مدت پایان تاریخ

1396/10/10 762,000,000 1396/10/09 
 شهرداري دو منطقه توسط معمولی اتوبوس ایستگاه نصب و خرید

 دقیق ابتکار سازان درنم
53 

روز 90 1397/01/11  شهرداري مرکز  

 هشت منطقه در واقع امیرالمومنین مسجد پشت نباتی وخاکریزي جدولگذاري سبز، فضاي رو، پیاده احداث 1396/11/15 927,192,944 1396/11/15

  شهرداري

 میعاد ساخت دبیرت
54 

روز 60 1397/01/16  شهرداري مرکز  

1396/11/14 86,162,619,174 1396/11/11 
 شهرداري هشت منطقه در مهدیس کوي برمعا آسفالت و قیرپاشی

 کارون مسانه
55 

روز 120 1397/03/13  شهرداري مرکز  

1396/11/28 6,822,000,000 1396/11/28 
 اهواز شهر هوشمند ترافیکی هاي سامانه نگهداري و تعمیر

 خوزستان تحکیم پیمان هندسیم
56 

روز 365 1397/11/28  شهرداري مرکز  

1396/11/ 92  دوم نیمه اهواز  3 منطقه شهرداري در 137 سامانه عمرانی عملیات  اجراي شهري خدمات آالت ماشین کرایه 1396/11/25 4,097,900,000 

 96 سال

 جنوب نورتابان
57 

روز 180 1397/05/26  شهرداري مرکز  

 شهرداري هفت منطقه در رمضان کوي انتهاي سطحی آبهاي آوري جمع روباز جوي احداث و دیوار تکمیل 1396/11/28 6,942,589,670 1396/11/30

 (اول نوبت)

 ایرانیان پارس دلتا
58 

روز 150 1397/04/28  مرکزشهرداري   

 دوم نیمه  اهواز  5 منطقه شهرداري در 137 سامانه عمرانی عملیات  اجراي شهري خدمات آالت ماشین کرایه 1396/12/05 6,280,200,000 1396/12/08

 96 سال

 کارون نادر نجوا صنعتگران
59 

روز 180 1397/06/04  شهرداري مرکز  

1396/12/09 1,172,672,000 1396/12/07 
 شهرداري 3 منطقه در زمستانه و پائیزه فصلی گلهاي خرید

 کارون نورس
60 

روز 30 1397/01/10  شهرداري مرکز  

1396/12/07 1,459,547,577 1396/12/07 
  ريشهردا سه منطقه در فرهنگیان پارك سازي رو پیاده

 آساك روزبه سازه بنا
61 

روز 365 1397/12/07  شهرداري مرکز  

 
 

  

 



 

 بلغم ابالغ تاریخ
 موضوع قرارداد تاریخ

 ردیف پیمانکار

 کد اعتبار تامین محل اجرا مدت پایان تاریخ

 منطقه در مهدیس کوي در واقع 2 فرهنگیان و بازانجان مسکن تعاونی خیابان اساس الیه حد تا زیرسازي 1396/12/08 12,256,098,293 1396/12/08

  شهرداري هشت

 کوشک کاران سازه
62 

روز 150 1397/05/05  شهرداري مرکز  

 منطقه در مهدیس کوي در لوله و نورد مسکن تعاونی منازل خاکی هاي خیابان اساس الیه حد تا زیرسازي 1396/12/08 9,964,547,916 1396/12/08

  شهرداري هشت

سیمهند فنی  راشاسازجنوب 
63 

روز 150 1397/05/05  شهرداري مرکز  

1396/11/30 2,133,688,234 1396/11/28 
 شهرداري دو منططقه خدماتی حوزه در کیانشهر الدن و الله اصلی جداول ترمیم و جدولگذاري

 گیتی پی اساس
64 

روز 90 1397/02/30  شهرداري مرکز  

1396/12/08 2,839,579,677 1396/12/08 
  شهرداري یک منطقه سطح در پراکنده بصورت عرض کم هاي کوچه دستی فالتآس و بهسازي

 اهواز سازان قنات
65 

روز 120 1397/04/06  شهرداري مرکز  

 تعاونی ورودي و ظفر هاي خیابان پشت ارتباطی هاي خیابان جدولگذاري و اساس الیه حد تا زیرسازي 1396/12/06 2,912,417,325 1396/12/07

 هشت منطقه در دستگاه  300 کوي معلولین مسکن

 میثاق سازه سیویل
66 

روز 90 1397/03/06  شهرداري مرکز  

 دوم نیمه)اهواز  2 منطقه شهرداري در  137 سامانه عمرانی عملیات اجراي شهري خدمات آالت ماشین کرایه 1396/12/05 4,969,200,000 1396/12/08

 96 سال

 کارون نادر جوان صنعتگران
67 

وزر 180 1397/06/04  شهرداري مرکز  

 اداري ساختمان ومحوطه پارکینگ و شرقی بلوارناصح طاهر، کوي پشت ارتباطی اساس الیه حد تا زیرسازي 1396/12/12 4,821,567,950 1396/12/13

 (اول نوبت) شهرداري هشت منطقه

 میعاد صدر سیما
68 

روز 120 1397/04/11  شهرداري مرکز  

 منطقه خدماتی حوزه در غدیر ك پار در واقع رفاه فروشگاه جنب  چشمه  شش بهداشتی سرویس احداث 1396/12/02 788,927,443 1396/12/05

  شهرداري یک

 جنوب ستون پیام
69 

روز 120 1397/04/03  شهرداري مرکز  

1396/12/07 1,572,415,344 1396/12/06 
 7 قهمنط در فارس خلیج میدان تا چهارشیر میدان حدفاصل پاسداران بلوار فرسوده جداول ترمیم

 منارستان چهارتنگ ساختمان و راه
70 

روز 90 1397/03/06  شهرداري مرکز  



 

 
 

 بلغم ابالغ تاریخ
 موضوع قرارداد تاریخ

 ردیف پیمانکار

 کد اعتبار تامین محل اجرا مدت پایان تاریخ

1396/11/23 735,000,000 1396/11/18 
 (اول نوبت) شهرداري 3 منطقه در واقع 2 فرشید پارك در چشمه شش بهداشتی سرویس احداث

 نوید بناي تحکیم
71 

روز 60 1397/01/24  شهرداري مرکز  

1396/12/19 34,373,447,967 1396/12/13 
 (اول نوبت) شهرداري 8 منطقه 2 و 1 نواحی سبز فضاي نگهداري

 کوشک کاران سازه
72 

روز 365 1397/12/19  شهرداري مرکز  

1396/12/15 2,782,600,000 1396/ 21 /12 
  96 سال دوم نیمه اهواز 7 منطقه شهرداري در 137 سامانه عمرانی عملیات اجراي شهري خدمات آالت ماشین کرایه

نوارا  خوزستان سحر 
73 

روز 180 1397/06/11  شهرداري مرکز  

1396/12/15 439,890,000 1396/12/14 
 شهرداري هشت نطقهم در هجرت جنوبی وضلع اتومبیل نمایشگاه روبروي جدولگذاري

یامپ  جنوب ستون 
74 

روز 30 1397/01/16  شهرداري مرکز  

1396/12/14 8,240,300,000 1396/12/13 
  اهواز شهر سطح در مسیر راهنمایی تابلو تهیه

 رویان پیشه راهدار
75 

روز 180 1397/06/10  شهرداري مرکز  

1396/12/19 50,269,049,856 1396/12/19 
  اهواز شهرداري 4 منطقه سبز فضاي نگهداري

 اندیکا پیشه صبور
76 

روز 365 1397/12/19  شهرداري مرکز  

1396/12/22  1396/12/22 
  اتوبوس دستگاه500 جهت AVL سامانه و AFC سامانه الکترونیک مدیریت هوشمند سامانه پشتیبانی و تجهیز

رکتش  پارس جهانی فناوري اطالعات 
 77 اینفوتک

ماه 60 1401/12/22  شهرداري مرکز  

1396/12/23 20,750,707,266 1396/12/23 
  اهواز شهرداري 1 منطقه 3 ناحیه سبز فضاي نگهداري

 بختیاري گستر ابراهیم
78 

روز 365 1397/12/23  شهرداري مرکز  

1396/12/16 2,095,742,116 1396/12/15 
  شهرداري هشت منطقه سطح در دعبل بلوار هندسی اصالح

 سروش راه عمران
79  

روز 120 1397/04/14  شهرداري مرکز  



  
 

 
 
 
 
 

 بلغم ابالغ تاریخ
 موضوع قرارداد تاریخ

 ردیف پیمانکار

 کد اعتبار تامین محل اجرا مدت پایان تاریخ

1396/12/23 3,011,600,000 1396/12/22 
   4 منطقه ريشهردا در 137 سامانه عمرانی عملیات اجراي شهري خدمات آالت ماشین کرایه

 اهواز نادر شرکت
80 

روز 180 1397/06/19  شهرداري مرکز  

 یک منطقه خدماتی حوزه در واقع 137 سامانه خدمات عمرانی عملیات اجراي نیاز مورد مصالح حمل و خرید 1396/12/22 6,751,000,000 1396/12/23

 شهرداري

 اهواز نادر شرکت
81 

روز 180 1397/06/19  شهرداري مرکز  

 دستگاه 5000 جهت (AVL سامانه و AFC سامانه) الکترونیک مدیریت هوشمند سامانه پشتیبانی و تجهیز 1396/12/22  1396/12/23

  تاکسی

 پارس جهانی فناوري اطالعات شرکت
 82 اینفوتک

ماه 60 1401/12/23  شهرداري مرکز  

1396/12/26 44,469,128,674 1396/12/23 
  اهواز شهرداري 2 منطقه 2 ناحیه سبز فضاي نگهداري

 عمران حامد
83 

روز 365 1397/12/26  شهرداري مرکز  

1396/12/26 39,108,268,700 1396/12/23 
  شهرداري سه منطقه 2 و 1 نواحی سبز فضاي نگهداري

 جنوب کاران بیعت
84 

روز 365 1397/12/26  شهرداري مرکز  

1396/12/26 21,125,394,476 1396/12/23 
  اهواز  شهرداري 5 منطقه سطح کیخا خیابانهاي اساس الیه حد تا زیرسازي

 نارون سازان آژند
85 

روز 180 1397/06/22  شهرداري مرکز  

1396/12/28 35,409,299,598 1396/12/28 
  شهرداري 3 منطقه 4 و 3 نواحی سبز فضاي نگهداري

 گلی قلعه سپهر
86 

روز 365 1397/12/28  شهرداري مرکز  

1396/12/28 36,648,214,589 1396/12/23 
  شهرداري شش منطقه سبز ايفض نگهداري

 جنوب اب فراز عباس
87 

روز 365 1397/12/28  شهرداري مرکز  

1396/12/28 30,017,390,378 1396/12/27 
  شهرداري 1 منطقه 4 ناحیه سبز فضاي نگهداري

 کارون آباد مالک
88 

روز 365 1397/12/28  شهرداري مرکز  

 
 



 
 

  

 

 مبلغ شروع تاریخ
 موضوع قرارداد تاریخ

رپیمانکا  ردیف 

 کد اعتبار تامین محل اجرا مدت پایان تاریخ

1396/12/14 1,748,742,678 
1396/12/13 

 ضلع و نارنجستان بلوار تا پرست اقارب شهید خیابان انتهاي حدفاصل آریا بلوار غربی ضلع در رو پیاده احداث

   4منطقه در میدان تا بهاران اركپ حدفاصل نارنجستان بلوار تا پرست اقارب شهید خیابان شمالی
 نوید بناي تحکیم

89 
ماه 2 1397/02/14  شهرداري مرکز 

1396/12/13 1,609,912,476 
  اهواز شرداري 4 منطقه در گلستان کوي در واقع دي خیابان در رو پیاده احداث 1396/12/12

 میعاد ساخت تدبیر
90 

ماه 2 1397/02/13  شهرداري مرکز 

835,061,557,866 

 


