
خاتمهشروعبخشروستا/شهر

زیر ساخت0               139713982,000دینارانرستم آباداداره کل راه و شهرسازی استانبهسازی و آسفالت راههای روستای بخش دیناران1

زیر ساخت0              139813986,000شرکت توزیع نیروی برق استانتامین برق مشترکین شهری و روستایی2

زیر ساخت0             139813983,500شرکت توزیع نیروی برق استاننصب و تعویض کنتورهای چندزمانه هوشمند3

زیر ساخت0              139813985,600شرکت توزیع نیروی برق استاناصالح و بهینه شبکه های شهرستان اردل4

آموزشی0             1395139812,000میانکوهرفناداره کل نوسازی مدارس استانمدرسه شش کالسه رفن5

آموزشی0              139713986,000مرکزیکریم آباداداره کل نوسازی مدارس استانمدرسه سه کالسه کریم آباد6

زیر ساخت0           139713984,737میانکوهشیاسیاداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استاناجرای طرح هادی روستای شیاسی7

صنعتی4             139813983,300میانکوهسرخوناداره کل صنعت ، معدن و تجارت استانتولید دستمال کاغذی جعبه ای توسط فریبا راکیان8

کشاورزی2                 13971398428مرکزیقلعه درویشاداره کل جهاد کشاورزی استانطرح آبیاری قطره ای مزرعه آقای علی مختاری9

کشاورزی4               139713981,020مرکزیالیکوهاداره کل جهاد کشاورزی استانطرح آبیاری قطره ای مزرعه آقای شیروان ظهرابی و شرکاء10

دامپروری14            1394139830,000مرکزیاردلاداره کل جهاد کشاورزی استانتوسط آقای اکبر قیصری  (شرکت زرین بال ناغان)پرورش مرغ گوشتی11

کشاورزی6          1396139830,952میانکوهدورك قنبریاداره کل جهاد کشاورزی استانگلخانه گل شاخه بریده رز توسط آقای مجید گودرزی12

دامپروری134         1397139848,330اداره کل جهاد کشاورزی استانپروژه دام سنتی اشتغال پایدار روستایی80   13

دامپروری34             139713988,270اداره کل جهاد کشاورزی استانپروژه زنبور عسل اشتغال پایدار روستایی20 14

زیر ساخت0              139813983,200میانکوهشیاسیاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  استاناحداث سازه های سنگ مالتی روستای شیاسی15

زیر ساخت0            139813983,360میانکوهسرخوناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  استاناحداث سازه های گابیون شهر سرخون16

زیر ساخت0          1397139812,733میانکوهسرخوناداره کل حمل و نقل و پایانه های استانرفن- روکش آسفالت سرخون 17

زیر ساخت0             139713989,652مرکزیسرموراداره کل حمل و نقل و پایانه های استانروکش آسفالت شیخ محمود سر مور18

بهداشتی و درمانی0               139513989,000میانکوهدورك قنبریدانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استانمرکز جامع سالمت دورك قنبری19

بهداشتی و درمانی0             139613988,300مرکزیاردلدانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استانمرکز جامع سالمت اردل با حصارکشی و محوطه سازی20

فضای اداری4              139213987,000مرکزیبهشت آباداداره کل جمعیت هالل احمر استان پایگاه امداد  جاده ای بهشت آباد21

کاربری2027 215,382    21
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