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                  12,000                        12,000کلٌگ صًی ساختواى اداسی ضْشداسیّفطجاى1

                  20,000                        20,000هجتوع تفشیحی ،گشدضگشی،ٍتیي ساّی جٌَب ضْش طاقاًک2

                  20,000                        20,000هجتوع تفشیحی ،گشدضگشی،ٍصیاستی ضیخ صیي الذیي  ضوال ضْش طاقاًک3

3               52,000 0    40,000      12,000 0
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                    1,500                          1,500احذاث تلَاس سعذی ضْش تشٍجيتشٍجي1

                    4,000                          4,000استخش هخضًی ضْشداسی اسدل2

                    2,000                          2,000اصالح تلَاس خیاتاى اهام حسي ع ٍ اجشای جذٍل خیاتاى تیواسستاى دس ضْش اسدل3

                    3,000                         3,000اصالح هحَطِ ٍ خیاتاًْای گلستاى ضْذا ضْش اسدل4

                  4,965                  2,135                          7,100هطْشی  دس ضْشکشد- هسیل خیاتاى تَعلی سیٌا جٌَتی 5

                    8,000                          8,000هیذاى ٍسٍدی ضشقی ضْشکشد6

                  12,000                        12,000تاصاسچِ ٍلیعصش جٌَتی ضْشکشد7

                    7,000                          7,000ضْشداسی ضْشکشد ( CNG)هشکض تست ّیذسٍ استاتیک 8

                   11,000                        11,000ضْشداسی ضْشکشد (CNG)هشکض هعایٌِ فٌی 9

                    1,300                          1,300جذٍل تٌذی کَچِ ّای سطح ضْش تاتاحیذس10

                    5,000                          5,000آسفالت سیضی هعاتشسطح ضْش تاتاحیذس11

           20,000                    1,500                       21,500سالي اجتواعات ضْشداسی چلیچ12ِ

                  3,672                       3,672ساختواى آتص ًطاًی ضْشداسی چلیچ13ِ

                   10,000                        10,000آسفالت هعاتش  سطح ضْش فاسساى14

                    3,000                         3,000پیادُ سٍ ساصی سطح ضْش فاسساى15

                        800                             800تکویل غسالخاًِ ضْش چلگشد16

                    2,800                         2,800سٌگ فشش تلَاس اهام خویٌی ضْش چلگشد17

                    1,400                          1,400تَستاى هحلِ ای ضْشداسی ٍضَسای اسالهی ٍ سشٍیس تْذاضتی هجاٍس آى دس ضْش طاقاًک18

                  10,000                        10,000آسفالت هعاتش سطح ضْش طاقاًک19

                   4,500                         4,500احذاث هسیل دس ضْش طاقاًک20

                   7,500                         7,500جذٍلثٌذی هعاتش سطح ضْش طاقاًک21

                          70                                70 هتش هشتعی ٍاقع دس ضلع جٌَتی ضْش تا گًَِ ّای هقاٍم تِ کن آتی5000دسختکاسی 22

                   2,280                         2,280(دیَاسساصی ٍ سکَتٌذی ساحل دسیاچِ)تکویل صیشساختْای گشدضگشی گشداب23

                    1,140                          1,140(اجشای آسفالت)تکویل هعاتش سطح ضْش24

                    1,650                         1,650(اجشای سپتیٌگ فاضالب-خشیذ ٍ ًصة یخچال پیص سشد)تکویل کطتاسگاُ دام 25
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1397فْشست پشٍطُ ّای عوشاًی کلٌگ صًی ضْشداسی ّای استاى چْاسهحال ٍ تختیاسی دس دِّ فجش 
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1397فْشست پشٍطُ ّای عوشاًی قاتل افتتاح ٍ تْشُ تشداسی ضْشداسی ّای استاى چْاسهحال ٍ تختیاسی دس دِّ فجش 

ضْشداسی دس یک ضْشستاى2پشٍطُ کلٌگ صًی تَسط 
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                     2,100                      840       1,840                        4,780ایستگاُ آتص ًطاًی ضْشداسی تاصفتتاصفت26

                  6,552                    1,000                        7,552ساختواى ضْشداسی  دستٌا27

                    6,000                          6,000آسفالت هعاتش سطح ضْش دستٌاء28

                   1,982                      138                          2,120ساختواى ایستگاُ آتطٌطاًی ضْش ّفطجاى29

                    4,000                          4,000هسیل لک لک دس ضْش ّفطجاى30

                   6,032                        6,032پاسک تاًَاى ضْش ّفطجاى31

                   10,000                        10,000پیادُ سٍ ساصی سطح ضْش ّفطجاى دس خیاتاى ّای اهام حسیي  ٍ خیاتاى اتَرس ٍ استکی32

                    6,000                          6,000آسفالت هعاتش سطح ضْش ّفطجاى33

                   10,000                        10,000آهادُ ساصی ٍ خیاتاى کطی فضای هجتوع صٌایع ًیوِ هضاحن ضْش ّفطجاى34

                    1,600                          1,600دس ضْش سَسضجاى (هجوَع4ِ)احذاث هحَطِ پاسک تاصی ٍ خشیذ ٍ ًصة ٍسایل تاصی کَدکاى 35

                    4,000                          4,000آسفالت هعاتش سطح ضْش سَسضجاى36

                    3,000                         3,000جذٍل تٌذی کَچِ ّای سطح ضْش سَسضجاى37

                    1,700                          1,700احذاث هسیل سٍدخاًِ دس داخل ضْش سَسضجاى38

                        500                              500احذاث هسیل دس ضْش سَسضجاى39

            5,800                    2,200                     1,100                          9,100(صیش ساصی ٍآسفالت تشخی اص هعاتش ضْش)تکویل هعاتش ضْش پشدًجاىپشدًجاى40

                    2,000                    5,000                          7,000تکویل ٍآسفالت سیضی کوشتٌذی اهام سضا ع ضْش جًَقاى41

                    2,000                          2,000احذاث پاسک کَدک ضْش جًَقاى42

                     1,000                           1,000آتٌوای پاسک کَدک ضْش جًَقاى43

                    5,000                          5,000آسفالت هعاتش هحلِ جْشٍب دس ضْش هٌج44

                     1,200                          1,200هسیل هحلِ تشآفتاب دس ضْش هٌج45

                   11,000                   1,960                       12,960صیشساصی  ٍ جذٍل گزاسی ٍ اسفالت هعاتش سطح ضْش ٍسدًجاىٍسدًجاى46

                     1,000                           1,000افتتاح ٍ ساُ اًذاصی ضْشداسی َّسَُّس47ُ

                  3,406                        3,406ضْش ّاسًٍی (17-16-15-10-9هحلِ )آسفالت هعاتش ّاسًٍی48

48242,1621,84034,173180,34925,800

سَسضجاى

دستٌاء

ّفطجاى

1397فْشست پشٍطُ ّای عوشاًی قاتل افتتاح ٍ تْشُ تشداسی ضْشداسی ّای استاى چْاسهحال ٍ تختیاسی دس دِّ فجش 

ضْشستاى9ضْشداسی دس 19پشٍطُ قاتل افتتاح ٍ تْشُ تشداسی تَسط 
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