
 

 

 محل اجرا عنوان پروژه / طرح ر
جمع كل 

 )ميليون ريال(

1 

تشگضاسي جطٌَاسُ ّا ٍ  هشاسوات ٍاجشاي فعاليت ّاي فشٌّگي ٍ ٌّشي ٍ 

گشدضگشي)جطٌْاي عيذ ًَسٍص،جطٌَاسُ اللِ ّاي تاالتي ٍ ضثْاي سٍضي، ووه 

 تِ هشاوض هزّثي، فشٌّگي ٍ ٍسصضي ضْشستاى ٍ...(

 0033 اًضلي ٍ غاصياى

2 
 ضْش،اتَتاى غشتي ٍسٍدي)سثض فضاي اجشاي جْت دسختىاسي ٍ گياُ ٍ گل خشيذ

 ...(ضْشٍ سطح ّاي لچىي ٍ هياديي  پاسذاساى، اًتْاي خلخال،
 03333 غاصياى ٍ اًضلي

3 
  پاسن اٍل فاص اجشاي ٍ  آفتاب پاسن الحسيي،تىويل اًصاس هحلِ ّاي پاسن اجشاي

 (سثض فضاي سٍضٌايي،جذٍلگزاسي، وفپَش، هثلواى،) سَسش
 00333 غاصياى ٍ اًضلي

 00333 اًضلي ضْشي سثض فضاي ٍ سيوا،هٌظش اداسُ هحَطِ ٍ ضْشداسي گلخاًِ تجْيض ٍ تىويل 4

5 

 ٍ تىويل هشوضي، ضْشداسي پاسويٌگ) اداسي فضاّاي تَسعِ ٍ تاصساصي

 ضْشساصي، هعاًٍت فَلاًي طثمِ اٍل عوشاًي،فاص ّاي پشٍطُ تش ًظاست تجْيضاداسُ

 (اًثاس

 0333 اًضلي

6 
 آصادگاى،)ّاي پاسن ٍسصضي ّاي ست ًصة ٍ ّا پاسن تجْيضات

 (تختي اًصاسالحسيي، آتي، ًيلَفش ضمايك، اختشواٍياى،سضَاى،پاسذاساى،
 03333 غاصياى ٍ اًضلي

7 

 ًجات ّاي خياتاى)  هشتع هتش ّضاس000 هساحت تِ ضْش سطح هعاتش آسفالت

 الِ ايت تلَاس ضشلي اطثا،ضلع هعلن، طالماًي، اًضلي، پل خيض،ًَاب، سحش سسَلي،

 ...(ٍ ًجفي

 033333 غاصياى ٍ اًضلي

 0333 غاصياى ٍ اًضلي (تتي،هَصاييه،آسفالت)ضْش سطح هعاتش ٍ حفاسي ًَاسّاي گيشي لىِ 8

 0033 اًضلي هصلي جٌة سٍساصي پيادُ 9

11 
 الحسيي اًصاس واًال فاصل حذ)ساحلي ًَاس فشش هَصاييه ٍ جذٍلگزاسي دٍم فاص

 (آساص ّتل لغايت
 0333 غاصياى ٍ اًضلي

11 
 تاصاس جٌة -طلَعي ضْيذ خياتاى پاسذاسى خياتاى اًتْاي)هعاتش واسي پالت

 ...(ٍ واسپيي
 00333 غاصياى ٍ اًضلي

 0033 غاصياى ٍ اًضلي ويلَهتش 03 طَل تِ هختلف الطاس تا سطحي آتْاي ّذايت  ضثىِ اليشٍتي 12

 0333 غاصياى ٍ اًضلي سطحي آتْاي ّذايت 13

 0333 اًضلي (گَدُ للن پل)  تْطتي ضْيذ جضيشُ پل تاصساصي ٍ هشهت 14

 0033 - اداسي هلضٍهات خشيذ 15

16 
 هَصاييه هيذاى، احذاث جذٍلگزاسي،)پاسذاساى خياتاى اًتْايي هسيش تاصگطايي

 (آسفالت ٍ فشش
 00333 اًضلي

 0333 اًضلي هصلي ساصي هحَطِ اٍل فاص 17

 033 غاصياى هاال هيذاى اهيضي سًگ ٍ تاصساصي 18
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19 
 هيذاى جٌة ، گوشن هيذاى)ضْش سطح هياديي ٍ هعاتش ٌّذسي اصالح

 ...(ٍ آرستايجاى تماطع اطثا، هادس،خياتاى
 0333 غاصياى ٍ اًضلي

21 
 ساصي آهادُ) سَاحل اص ًگْذاسي ٍ دسيا سالوساصي طشح تجْيض ٍ ساصي هحَطِ

 ...(ٍ غشيك ًجات ضٌا، طشح
 0333 غاصياى ٍ اًضلي

 0333 - ضْشداسي  االت هاضيي ٍ تجْيضات تعويش ٍ تْساصي 21

 0333 اًضلي ...(ٍ  تْشاى خياتاى ضعثاى، ًيوِ هذسسِ جٌة) هعاتش تاصگطايي ٍ تعشيض 22

 0333 - (غاصياى ٍ آتاد طالة)جي اى سي ايستگاّْاي ساصي استاًذاسد 23

24 
 هشاسوات ضْشدس سطح وشدى سياّپَش ٍ تٌش ًصة تٌذي، آريي ، الواى ساخت

 هزّة ٍ هلي هٌاسثتْاي ٍ
 0033 غاصياى ٍ اًضلي

25 
 ّا، وَچِ اساهي تاتلَّاي  تعَيض تيليغاتي، تاتلَّاي ٍضعيت ساهاًذّي

 ضْش سطح دس ضْذا ٍتاتلَّاي هياديي
 0333 غاصياى ٍ اًضلي

26 
 سطح واّْاي سشعت ٍ ضْشي تجْيضات ٍ تاتلَ تشافيىي، ّاي طشح ساهاًذّي

 هعاتش وطي خط ٍ ضْش
 0333 غاصياى ٍ اًضلي

 0333 غاصياى ٍ اًضلي اتَتَس ايستگاّْاي تْساصي 27

 0333 - ًطاًي آتص ساصهاى عولياتي خَدٍسّاي دستگاُ تعويش ٍ تاصساصي 28

 0333 - ًمل ٍ حول ساصهاى اتَتَسْاي تعويش ٍ تْساصي 29

 0003 - هلَاى تاًَاى تين ٍ هلَاى تين تِ ووه 31

 0333 - ووپَست واسخاًِ ساصي هحَطِ ٍ تجْيض ٍ تعويش 31

 0333 - (صاحة تال سگْاي ٍ سشگشداى احطام)حيَاًات پٌاّگاُ احذاث 32

33 
 ٍ ّيذٍسليه پوپ ًجات، تطه) ًطاًي آتص هلضٍهات ٍ تجْيشات خشيذ

 ...(ٍ ٍلثاس تٌفسي دستگاُ
- 0303 

 0033 - (اطثا خياتاى دس اهالن ساصي آصاد)حمَلي ّاي غشاهت پشداخت 34

 0333 غاصياى ٍ اًضلي جذاٍل ٍ تشق تيشّاي آهيضي سًگ 35

 0333 غاصياى ٍ اًضلي غاصياى ٍ اًضلي ًَاحي دس استمشاس جْت گالَاًيضُ صتالِ سطل خشيذ 36

37 
 ٍجٌة لذس ٍتلَاس صالح اهاهضادُ هسجذ) تْذاضتي ّاي سشٍيس تاصساصي

 ...(هادسٍ هيذاى
 0333 غاصياى ٍ اًضلي

 0033 - ضْشداسي تاضگاُ ٍسصضي ّاي ّضيٌِ 38

 000303 جوع ول
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