
خاتمهشروعبخشروستا/شهر

زیر ساخت0             1398139810,000مرکزیبنشهرداری بنتکمیل معابر بلوار ورودی مجتمع تفریحی گردشگری گرداب و سایر معابر1

زیر ساخت0              139813987,000مرکزیبنشهرداری بنیکدستگاه لجن کش با همکاری اداه کل مدیریت بحران استان2

زیر ساخت0               139813982,000مرکزیبنشرکت توزیع نیروی برق استاناصالح و بهینه سازی شبکه خیابان جانبازان بن3

زیر ساخت0            137139815,000مرکزیبنشرکت توزیع نیروی برق استاناحداث ساختمان اداری برق شهرستان بن4

زیر ساخت0                 13981398750شیداآزادگانشرکت توزیع نیروی برق استاناصالح و بهینه سازی شبکه خیابان اصلی روستای آزادگان5

زیر ساخت0               139813981,200مرکزیشیخ شبانشرکت توزیع نیروی برق استانروستای شیخ شبان (ع)اصالح و بهینه سازی شبکه خیابان امام حسین 6

زیر ساخت0                   13981398900مرکزیبن و تومانکشرکت توزیع نیروی برق استاناصالح و بهینه سازی شبکه و رفع حریم شبکه بهداشت و روستای تومانک7

زیر ساخت0                  13981398600مرکزیباردهشرکت توزیع نیروی برق استاناصالح و بهینه سازی شبکه ورفع افت ولتاژ روستای بارده8

زیر ساخت0              139813983,000شرکت توزیع نیروی برق استاننصب و تعویض کنتورهای چندزمانه هوشمند9

زیر ساخت0               139813982,000مرکزیبنشرکت توزیع نیروی برق استان بن9 سد زاینده رود و 4اصالح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط فیدر شماره 10

زیر ساخت0              139813983,000شرکت توزیع نیروی برق استانتامین برق مشترکین شهری و روستایی11

زیر ساخت1               139713981,500مرکزیتومانکشرکت آب و فاضالب روستایی استانتامیت آب آشامیدنی روستای تومانک12

زیر ساخت0             139813985,124شیداحیدریاداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استانافتتاح طرح هادی روستای حیدری13

صنعتی4              139813988,000اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استانتوسط اسماعیل درعلی بنی (PE)تولید گرانول بازیافتی از پلی اتیلن 14

کشاورزی3             139713981,358شیداجمالواداره کل جهاد کشاورزی استانآبیاری بارانی  و تیپ  داود مشایخی15

صنعتی30            1396139828,000مرکزیوردنجاناداره کل جهاد کشاورزی استانکشتارگاه صنعتی دام گودرز کریمزاده16

دامپروری127           1397139841,820اداره کل جهاد کشاورزی استانپروژه دام سنتی اشتغال پایدار روستایی86 17

دامپروری1                  13971398300اداره کل جهاد کشاورزی استانپروژه طیور سنتی اشتغال پایدار روستایی1 18

دامپروری7               139713982,190اداره کل جهاد کشاورزی استانپروژه زنبور عسل اشتغال پایدار روستایی4  19

زیر ساخت0             139813982,517شیدایانچشمهاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  استاناحداث سازه های سنگ مالتی روستای یانچشمه20

زیر ساخت0             139713985,750شیدایانچشمهاداره کل حمل و نقل و پایانه های استان(آزادگان- حیدری  ) روکش آسفالت یان چشمه 21

زیرساخت 0             1398139810,000مرکزیوردنجانشهرداری وردنجان(زیرسازی جدول گذاری و آسفالت  ) پروژه تکمیل معابر شهر  وردنجان 22

کاربری152,0091734           22

دستگاه اجرایی استاننام پروژه  قابل افتتاح و بهره برداری

سالمحل اجرا

دستگاه اجرایی (9)پروژه قابل افتتاح و بهره برداری در سطح شهرستان بن توسط 
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شهرستان بن- 1398جدول مشخصات لیست پروژه های قابل افتتاح، بهره برداری در دهه فجر  : 3-7جدول شماره 
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