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 31/10/1393 تاریخ تا 01/07/1392اس تاریخ  آباد تزکرٍستای  دّیاریهاِّ  16 ٍ عولکزد ّا فعالیت اّن

 :1392سال ًیوِ دٍم ّای  فعالیتاّن 

 ّا آىتوام ایي هَظَع در اٍلَیت کار دّیاری ٍ ؽَرای دٍرُ چْارم قزار گزفت کِ تِ تزخی اس  ّای ًیوِ تا تَجِ تِ اّویت پیگیزی پزٍصُ
 :ؽَد اؽارُ هی

ف
دی

ر
 

 تَظیحات هتزاص کار اقذاهات صَرت گزفتِ ػٌَاى پزٍصُ

 یَعفی ؽْیذ عالي 1

 (5ٍ  4 ّایػکظ)
کؾی ػذد تاتلَکاؽی، لَلِ 3رٍؽٌایی، ًصة  تکویل

 ػذد ّیتز جْت گزهایؼ 2گاس ٍ ًصة 

 500هتزاص عالي 

 هتزهزتغ
 تا ّوکاری خیز

 (ع)ؤهٌیي اهیزالن عالي 2
 (7ٍ  6 ّایػکظ)

ًصة درب ٍ پٌجزُ ٍ ؽیؾِ، هَساییک فزػ ٍ 

 عاسیهحَؼِ

 600 هتزاص عالي

 هتزهزتغ
- 

 عاهاًذّی گلشار ؽْذا 3
ًظافت ( هَساییک فزػ، عٌگ جذٍل) رٍعاسی پیادُ

اتاق  تاسعاسی ّای اؼزاف قثَر ٍآٍری ًخالٍِ جوغ

 صَت ٍ اًثار کتة

 350رٍعاسی پیادُ

 هتزهزتغ
 تا کوک اّالی

4 
 (رُ)پارک ؽْزک اهام  تکویل

ًصة  ٍ 9 ٍ 8 ّایػکظًوا  اًذاسی آب راُ)
 (11 ٍ 10ّای ػکظرٍؽٌایی 

فزػ کف ٍ ًوا اًذاسی آب ؽاهل ًصة رٍؽٌایی، راُ

 ّای اؼزاف پارکًوا، عاهاًذّی کَچِ اؼزاف آب

پارک هغاحت 

 هتزهزتغ 13000
- 

5 
ؽْزک  آعفالت هؼاتز ٍ سیزعاسی

 (13ٍ  12ّای ػکظ)( رُ) اهام
 کَچِ 16گذاری ٍ آعفالت جذٍل ّوزاُ تا سیزعاسی

 (رُ)ؽْزک اهام خویٌی
 هتزهزتغ ّشار 20

ػقذ قزارداد تا 

ؽزکت تؼاًٍی 

 رٍعتایی ّویاراى

 تولک اراظی 6
 (رُ) هؼثز ؽْزک اهام 4 آسادعاسی سهیي ٍ تؼزیط

 هتز 8هتز تِ  4اس
 هتزهزتغ 800هتزاص 

ٍ  ّوکاری هالکیي تا

 خَدیاری هزدم

 - - اصلی هؼاتز تزق خؽزعاس درچزاؽ ػذد تیز 15 جاتجایی رفغ عذ هؼثز 7

 هتز 200تِ ؼَل  (رُ) ریش در اًتْای ؽْزک اهام ایجاد خاک تٌذایجاد عیل 8
هٌظَر جلَگیزی اس  تِ

ٍرٍد عیالب تِ  
 داخل رٍعتا

 کیلَهتزهزتغ 20 ّای دعتزعی هشارعجادُ ریشی هؼاتز رٍعتا ٍؽي هؼاتز ریشی ؽي 9
هٌظَر تغْیل  تِ

 ػثَر ٍ هزٍر

 در حال اعتفادُ قذهت قاجاریِ ...اًثار حاج رحوت اهزهت آب (14 ػکظ) هزهت هیزاث فزٌّگی 10

 هزهت هیزاث فزٌّگی 11
 (16ٍ  15ّای ػکظ)

 - - اًثار تَدُهزهت آب

 اعتفادُدر حال  - اًثار حاج حغيهزهت آب (17 ػکظ) هزهت هیزاث فزٌّگی 12

 در تافت قذین هتزهزتغ 200هتزاص  پارک هؼزفت احذاث  (18 ػکظ)ای ایجاد پارک هحلِ 13

 عاسیفزٌّگ - ٍاحذ هغکًَی رٍعتا 1100ًاهِ تزای  صذٍر تیوِ تیوِ هٌاسل 14

    - ٍ پضٍ خَدرٍ پزایذ دعتگاُ خزیذ یک آالت هاؽیيخزیذ  15
هٌظَر تغْیل ٍ  تِ

عزػت تخؾی در 
 ػوزاًی ٍ اداری اهَر

عؽح   ارتقاءجْت  -کتاتخاًِ ػوَهی  جْت درعی کوکخزیذ کتة  عؽح آهَسػ ارتقاء 16
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داًؼ ٍ ًیاس هثزم  (ع)اهیزالوإهٌیي

 داًؼ آهَساى

 در اعفٌذهاُ - اصلِ ًْال 1500کاؽت حذٍد  (19 ػکظ) ایجاد فعای عثش 17

 - گذاری در کارخاًِ آّک صٌؼتیعزهایِ گذاری عزهایِ 18
هٌظَر ایجاد درآهذ تِ

 پایذار

 هتزهزتغ 24000 عثش ٍ ًگْذاری فعای درختاى ّزط فعای عثش ٍ ًگْذاری ایجاد 19
-پارُ کارگزاى تَعػ

 ٍقت 

-پارُ کارگزاى تَعػ هؼاتز اصلی رٍعتا ًظافت ؼی تزًاهِ سهاًی در هاُ ًظافت هؼاتز 20

 ٍقت 
 دعت پیگیزی در - فعای عثشپیگیزی اخذ هجَس چاُ آب  ًگْذاری فعای عثش 21

 

 

 1393عولکزد سال 

 :ّای عوزاًیٍ پزٍصُ ّااّن فعالیت

ف
دی

ر
 

 تَظیحات هتزاص کار اقذاهات صَرت گزفتِ تزًاهِ 

1.  

ل
حو

د 
بَ

بْ
 ِ

اه
زً

ب
ی

تای
س

رٍ
ر 

زٍ
ٍه

َر
عب

د 
بَ

بْ
 ٍ

ل 
ًٍق

 

  

 عاسیرٍپیادُ
2000 

 هتزهزتغ
ٍ خَدیاری  تا ّوکاری

 اّالی

 دی 9خیاتاى دّی پیادُ رٍ عاهاى  .2
1700 

 هتزهزتغ
 

3.  
اصالح ٍظؼیت چْارراُ ؽْزک ؽْیذ صذٍقی تا 

 ( 21 ٍ 20 ّایعکس) ًیَجزعی ٍ رفغ خؽز اس آى
- 

ادارُ راُ ٍ  ّوکاری تا
 ؽْزعاسی اردکاى

4.     

5.  
تزق تیز چزاؽػذد  50 جاتجاییرفغ عذ هؼثز، 

 ( 23 ػکظ) عاسحادثِ
 

ؽزکت ّوکاری  تا
 تزق  تَسیغ

6.  
-چٌذ تقاؼغ حادثِ تاتلَ ػالئن راٌّوایی درًصة 

 (24 ٍ 25 ّایػکظ) عاس
- 

ادارُ راُ ٍ  ّوکاری تا

 ؽْزعاسی اردکاى

   جاتجایی تیز فؾارقَی داخل رهپ سیزگذر اصلی  .7

  هتز 250 ؽثکِ رٍؽٌایی گلشار ؽْذااحذاث   .8

  ػذد 6 ًصة تاتلَ هؼاتز ٍ خیاتاى  .9

 ٍقتپارُ کارگزاى تَعػ هتزهزتغ 150 رٍعتاگیزی آعفالت تواهی هؼاتز لکِ  .10

 تٌیاد هغکي هتزهزتغ 8000 دی9سیزعاسی خیاتاى   .11

 آعفالت هؼاتز تافت قذین ٍ ؽْزک اهام  .12
هتزهزتغ  17000

کَچِ ٍ  10
 در حال اجزا
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 خیاتاى

13.  
ؼزاحی، تزگشاری هٌاقصِ، ػقذ قزارداد ٍ ؽزٍع 

 کیلَهتز5/2تِ کار تلَار تْؾت تِ ؼَل 

 هتزهزتغ 14000

 کیلَهتز 5/1
تْغاسی ٍرٍدی ٍ راُ 

 ارتثاؼی تا ؽْز احوذآتاد

14.  
تزداری ٍ ؼزاحی تلَار ٍالیت ٍ راُ ارؼثاتی ًقؾِ

 تا کوزتٌذی
 کیلَهتز 9

ارتثاغ تیي ؽْز اردکاى 
 ٍ جادُ کوزتٌذی

15.  
پیگیزی حذف حزین تلَار جاًثاساى ٍ ؼزاحی 

 تلَار ٍ اصالح تقاؼغ خیاتاى هؼلن
  

   تزداری ٍ تْیِ ؼزح هیذاى ٍ رهپًقؾِ   .16

 - - (41 ػکظ)عاهاًذّی تاسارچِ ٍرٍدی رٍعتا   .17

  ػذد 2 جاتجایی ٍ عاهاًذّی تاتلَ رٍعتا  .18

19.  
 ٍرٍدیاحذاث جادُ کٌارگذر تلَار جاًثاساى ٍ 

 (37 ٍ 36 ّایعکس)اٍرصاًظ
 - هتزهزتغ 2000

 حصارکؾی هتز 250 ّای اًتْای تلَارعاهاًذّی تلَار ٍالیت ٍ سهیي  .20

  هتزهزتغ 2000 ّای اؼزاف هغجذ جاهغآٍارتزداری سهیي  .21

22.  
تزگشاری هٌاقصِ ٍ ػقذ قزارداد تکویل رٍؽٌایی 

 دی 9خیاتاى 
  کیلَهتز 4/1

 هتز 650 هتز ؽثکِ رٍؽٌایی 650پیگیزی اجزای   .23
تا ّوکاری ؽزکت 

 تَسیغ

  هتز 1600 ...پیگیزی ؼزاحی ؽثکِ تزق ؽْزک داًؼ ٍ   .24

 تأهیي رٍؽٌایی هؼاتز ػذد 70 رٍؽٌایی  چزاؽًصة   .25

 ػکظ)پزٍصُ عین تِ کاتل ؽثکِ تزق رٍعتا   .26

40) 
- 

کاّؼ خؽزات ٍ 

 سیثاعاسی

 

27.  

 ِ
سع

تَ
ی 

یش
 ر

هِ
زًا

ِ ب
اه

زً
ب

ی
تای

س
رٍ

 

 
 ؽذُتغؽیح هتزهزتغ 395 آسادعاسی هٌشل پیزحغیٌی جٌة پل سیزگذر

28.  
ٍ ( ع)آسادعاسی کَچِ جٌة پایگاُ اهام حغي 

 عاهاًذّی آى
 ؽذُحصارکؾی هتزهزتغ 1250

29.  
ای  جٌة هذرعِ  آسادعاسی خیاتاى خاهٌِ

 علواى ٍ عاهاًذّی آى
 ؽذُحصارکؾی هتزهزتغ 3000

30.  
هتز 3آسادعاسی ٍ تؼزیط کَچِ آسادی ّؾتن اس 

 تِ ّؾت هتز
 ؽذُحصارکؾی هتز 50

 

31.  

ی 
ْا

 آب
ع

دف
 ٍ

ت 
دای

ّ 
هِ

زًا
ب

تا
س

ٍ 
ی

ح
سط

 

 

 حال اجزادر  - حفز چاُ جذتی 

32.  
تٌذی هؼاتز ٍ  تزداری ٍ تْیِ ؼزح ؽیة ًقؾِ

 ٍرٍدی رٍعتا 
 کیلَهتز 50

تِ هٌظَر دفغ هٌاعة 

 ّای عؽحیآب

 رؽتِ قٌات 5 تْیِ ًقؾِ ؽثکِ قٌَات رٍعتا   .33
تِ هٌظَر اعتفادُ تزای 

 دفغ آب عؽحی

  اتصال آب عؽحی کَچِ عَم تِ قٌات  .34
گزفتگی در رفغ آب

 سهغتاى
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 کؾاٍرساى خَدیاری تا هتز15000 پَؽؼ اًْار  .35

 

36.  

ی
تای

س
رٍ

 ر
ط

حی
د ه

بَ
بْ

 ِ
اه

زً
ب

 

 

  اصلِ 100 کاؽت ًْال خزها

 ...آتیاری، حزط ٍ  ّکتار 5/2 تزگذاری هٌاقصِ ٍ ػقذ قزارداد فعای عثش  .37

 ّکتار 5/1 پیگیزی احذاث پارک دّکذُ عالهت  .38
تا  هزحلِ تفاّن ًاهِ

ّوکار جْاد 

 داًؾگاّی

 افتتاح در ّفتِ دٍلت هتزهزتغ 13000 تَعتاى توذى تکویل ٍ افتتاح  .39

 درهزحلِ ؼزاحی هتزهزتغ 1000 تَعتاى ؽْیذ گوٌام  .40

41.  
آٍری ستالِ تزگشاری هٌاقصِ ٍ ػقذ قزارداد جوغ

 عؽح رٍعتا
 هذت قزارداد یک عال -

 تْثَد تْذاؽت ػوَهی ػذد 18 خزیذ ٍ ًصة هخشى ستالِ  .42

43.  
هزحلِ ٍاگذاری پیگیزی هجَس چاُ فعای عثش تا 

 سهیي ٍ ػقذ قزارداد حفاری
 تأهیي آب فعای عثش 

 

44.  

ی
ست

ری
تَ

 ٍ
ی 

ٌگ
زّ

، ف
ی 

ش
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ٍ 
ی

ّا
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ٍف
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هِ

زًا
ب

 

 

تزگشاری هٌاقصِ ٍ ػقذ قزارداد جْت تکویل 

( ع)اهیزالوإهٌیيعاختواى عالي فزٌّگی 

 (39 ٍ 38ّای عکس) گلشار ؽْذا

 600عالي 

هتزهزتغ، 

 100عاختواى 

ٍ  هتزهزتغ

عاسی  هحَؼِ

 هتزهزتغ 400

اًثاری، : ؽاهل

 تْذاؽتی، عزٍیظ

 اتاق صَت آتذارخاًِ،

 رٍپیادٍُ 

45.  
عاسی سهیي تزگشاری هٌاقصِ ٍ ػقذ قزارداد آهادُ

 ( 29 ٍ 28 ّایعکس)فَتثال عاحلی 
کاؽت درخت ٍ ایجاد  هتزهزتغ 2000

 فعای عثش

46.  

عاسی سهیي تزگشاری هٌاقصِ ٍ ػقذ قزارداد آهادُ

چوي هصٌَػی هجتوغ ٍرسؽی ؽْیذ احوذ 

 کاظوی

 آهادُ ًصة چوي هتزهزتغ 2000

 هتزهزتغ 1000 اًذاسی ٍ تجْیش عایت تیز ٍ کواىراُ  .47
جْت توزیي ٍ تزگذاری 

 هغاتقات

48.  
عزدکي هجوَػِ آب، رٍؽٌایی، فعای عثش، آب

 ٍرسؽی
-- -- 

 در هزحلِ هٌاقصِ -- فٌظ کؾی  .49

 پَػ ٍ تَر ٍالیثالکف هتزهزتغ 500 ؽْیذ یَعفیاًذاسی عالي تکویل ٍ راُ  .50

 حصارکؾی هتز 350 عاهاًذّی ٍ حصارکؾی ٍرسؽگاُ  .51

52.  
ًت کتاتخاًِ ػوَهی اًذاسی عایت کافی راُ

 ( 22 ػکظ) تزای اعتفادُ ػوَم( ع)اهیزالوإهٌیي 
  رایاًِ 8

ّوکاری آهَسؽکذُ  تا
ای اهام حزفِفٌی

 (ع)ػلی

 یتا خَدیاری هزدم --رجة در صالحاًثار کوک تِ هزهت آب  .53
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 (31 ػکظ)آتاد

 عاسیپاک هتزهزتغ 150 اًثار قلؼِهزهت آب  .54

 تا ّوکاری هیزاث هتزهزتغ 200 خاًِ هظفزی تامپؾتهزهت   .55

   ثثت خاًِ هحوذتاقز حیذری  .56

57.  
پیگیزی ثثت هٌشل حاج حغي حیذری، 

 ...اًثار قلؼِ ٍ اکثزیاى، آب
  

 (33 ٍ 32 ّایعکس)هال اًثار هزهت آب  .58
تا ّوکاری هیزاث 

 در حال اعتفادُ فزٌّگی

59.  
تزگشاری هٌاقصِ ٍ ػقذ قزارداد سیثاعاسی ٍ 

 (35 ٍ 34 ّایعکس) ؽؼارًَیغی عؽح رٍعتا
 هتزهزتغ 1000

ؽؼارًَیغی ٍ حذف 

 ّا دیَارًَؽتِ

 

60.  

ت 
ال

ْی
س

ٍ ت
ت 

سا
سی

 تا
یز

سا
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جا
 ای

هِ
زًا

ب

ی
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  هتزهزتغ 200 جذیذ ٍ گاسکؾیتجْیش عاختواى دّیاری 

61.  
ًصة دٍرتیي هذار تغتِ عاختواى دّیاری ٍ 

 اهاکي ٍ هؼاتز ػوَهی رٍعتا
 حفظ اهٌیت ػوَهی 

 در هزحلِ ػقذ قزارداد  تزگذاری هٌاقصِ حصارکؾی عاختواى جذیذ  .62

 افشایؼ دقت ٍ کیفیت ػذد 1 خزیذ دٍرتیي تزاسیاب  .63

الی هتزهزتغ 85 عاخت عزٍیظ تْذاؽتی جٌة هغجذ جاهغ  .64  تا خَدیاری ّا

65.  
تْیِ دٍ ػذد عزٍیظ تْذاؽتی عیار 

 صَرت اهاًی جْت هغجذ جاهغ تِ
- 

عزٍیظ تْذاؽتی هغجذ 
در دعت هزهت ٍ 

 تاسعاسی اعت

 

66.  

سا
هد

رآ
 د

ت
سا

سی
 تا

اد
ج

 ای
هِ

زًا
ب

 

 
 ٍ 26 ّایعکس)خزیذ دعتگاُ تَلیذ عٌگ جذٍل 

27 ) 
 ساییهٌظَر اؽتغالتِ -

 ّکتار 30 گذاری در تخؼ کؾاٍرسیپیگیزی عزهایِ  .67
خزیذ چاُ کؾاٍرسی 

 ظیائی

 ایجاد درآهذ پایذار  گذاری در کارخاًِ آّک ًیتزاتِپیگیزی عزهایِ  .68

69.  
رٍی  تزًصة  قاتللیتزی دُ ّشار  خزیذ تاًکز آب

 دّیاری کاهیَى
- 

رعاًی تِ جْت آب
در  ٍیضُ فعای عثش تِ

 فصل گزها

 - (30 ػکظ) تا هتؼلقات خزیذ تزاکتَر  .70
فعای  اهَر جْت اًجام

 عثش ٍ ػوزاى رٍعتایی

 ایجاد درآهذ پایذار  ایخزیذ تکَْلَدر یاراًِ  .71

 

72.  

ب 
شز

ب 
د آ

بَ
بْ

تا
ٍس

ر
 

 -- پیگیزی ٍاگذاری چاُ آب ؽْزی
حل هؾکل کوثَد آب 

 ؽزب

73.  
کار عایت  دررًٍذپیگیزی ٍ کوک تِ تغزیغ 

 آتادؽزب رٍعتای تزک آب
 اًذاسیراُپیگیزی  --
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74.  
گیزی ٍ آب... اًثار حاج رحوت االیزٍتی آب

 اًثاردٍ آب
 تأهیي آب ؽزب --

75.  
پیگیزی خػ لَلِ هغتقل جْت احذاث 

 عکَی تزداؽت آب
 کیلَهتز 2

افشایؼ کیفیت آب 

 ؽزب

 هتز 700 پیگیزی خػ لَلِ هغتقل آب اًتقالی  .76
افشایؼ کیفیت آب 

 ؽزب

77.     

78.     

 

79.  

یز
سا

 

گاسکؾی عاختواى ٍ حصارکؾی، ًصة درب، 

 ًصة دکل تیغین اٍرصاًظ
 در هزاحل پایاًی هتزهزتغ 400

 -- -- هغاػذت ػوزاًی تِ هجتوغ آهَسؽی  .80

 -- -- هغاػت هالی تِ کؾتخَاى ّا  .81

 حَادث غیزهتزقثِ ٍاحذ 1000 تیوِ هٌاسل  .82

  ؽَرای فزٌّگی  .83
ّای ّوایت اس فؼالیت

 فزٌّگی
                                        

 

 

 :هٌاقصات ٍ قزاردادّا

 خزیذ هخلَغ جْت هؼاتز؛  -1

 جاتجایی تیز ٍ ًصة چزاؽ خیاتاًی؛  -2

 دّی هؼاتز ٍ حصارکؾی؛عاهاى  -3

 آهَسؽی تا ؽزکت َّلذیٌگ؛  -4

 ؛(رُ)ؽْزک اهام خویٌی  آعفالت هؼاتزقزارداد   -5

 عاهاًذّی گلشار ؽْذا؛قزارداد   -6

 خزیذ چزاؽ رٍؽٌایی تَعتاى توذى؛هٌاقصِ ٍ قزارداد   -7

 ؛(ػذد 210)ًصة چزاؽ رٍؽٌایی تَعتاى توذى هٌاقصِ ٍ قزارداد  -8

 سى؛خزیذ دعتگاُ جذٍل -9

 ى؛یَلیتزی جْت ًصة تز رٍی کام 10.000خزیذ تاًکز  -10

 فزػ تَعتاى توذى؛کف -11

 آٍری ستالِ؛جوغ  -12

 اتیلي؛خزیذ لَلِ پلی -13
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 ؛(4)خزیذ عٌگ جذٍل  -14

 یغی ٍ سیثاعاسی؛ؽؼارًَ -15

 دی؛ 9خزیذ ٍ اجزای ؽثکِ رٍؽٌایی خیاتاى  -16

 ؛(ع)تکویل عاختواى اهیزالوإهٌیي -17

 تزق؛خزیذ تیز چزاؽ -18

 خزیذ لَاسم اداری عاختواى جذیذ دّیاری؛ -19

 هي هصٌَػی؛چاحذاث سهیي فَتثال عاحلی ٍ  -20

 خزیذ یک دعتگاُ رایاًِ؛ -21

 خزیذ هَسائیک اتَهاتیک؛ -22

 ٍالیت ٍ تْؾت؛تزداری ٍ ؼزاحی تلَار ًقؾِ -23

 عاختِ؛خزیذ دیَار پیؼ -24

 عاختِ؛اجزای دیَار پیؼ -25

 خزیذ هصالح جْت ػوزاى رٍعتایی؛ -26

 داری ٍ ایجاد فعای عثش؛ًگِ -27

 خزیذ هخشى ستالِ؛ -28

 حفز چاُ جذتی؛ -29

 تزداری ٍ تْیِ ؼزح ٍرٍدی رٍعتا؛ًقؾِ -30

 سیزعاسی ٍ آعفالت رهپ اٍرصاًظ؛ -31

 دار؛خزیذ کاتل خَدًگِ -32

 ارتغتِ؛خزیذ ٍ ًصة دٍرتیي هذ -33

 عاهاًذّی کَچِ جٌة پایگاُ؛ -34

 ای؛عاهاًذّی خیاتاى خاهٌِ -35

 ؛سیزعاسی ٍ آعفالت هؼاتز تافت قذین-36

 عاهاًذّی کَچِ جٌة پایگاُ؛ -37

 ای؛عاهاًذّی خیاتاى خاهٌِ -38

 ؛سیزعاسی ٍ آعفالت هؼاتز تافت قذین -39

 خزیذ هصالح عزٍیظ تْذاؽتی ػوَهی؛ -40

 خزیذ کَد حیَاًی جْت فعای عثش؛ -41
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 آعفالت تلَار تْؾت؛سیزعاسی ٍ  -42

 قزارداد اجارُ کاًکظ؛ -43

       

 :اهَر پیگیزی شدُ

 ؛پیگیزی آسادعاسی سهیي دتغتاى علواى -1

 ؛تکویل هذرعِ هظفزیپیگیزی  -2

 ؛جٌة دتغتاى علواى عالي ٍرسؽیپیگیزی تکویل  -3

 ٍاقغ در ؼزح ّادی؛( ع)پیگیزی آسادعاسی سهیي پایگاُ اهام حغي  -4

 اًتْای صحزای دُ ٍ هشرػِ ًَ؛ّای پیگیزی تصزف غیزهجاس سهیي -5

 ؛اٍرصاًظ اًذاسی راٍُ  115پیگیزی تخصیص خَدرٍ آهثَالًظ جْت اٍرصاًظ  -6

رفاُ حال اهز پیؾگیزی اس تیواری ٍ  در راعتای گیزی در درهاًگاًُوًَِآسهایؾگاُ ٍ اًجام اًذاسی پیگیزی راُ -7

 ؛ تیواراى

 ؛ٍاگذاری سهیي ؽکلٍ حل م آتادپیگیزی کار هجتوغ داهذاری تزک -8

 ًَیغی اس هتقاظیاى ٍاحذّای هجتوغ داهذاری؛ًام -9

 در فصل تارػ جْت دریافت تغْیالت؛ دیذُ ّای خغارتارعال اعاهی هالکیي خاًِّواٌّگی تا تٌیاد هغکي ٍ  -10

اًثار هحوذتاقز حیذری، حاج حغي حیذری، اکثزیاى، آب: اس جولِ خاًِ رٍعتا ثثت تافت قذین ٍ اهاکي تاریخی -11

 ؛...قلؼِ ٍ 

 ؛ٍ رفغ حزین آى هتزی 35تِ  25اس  جاًثاساى تلَار افشایؼ ػزض -12

 ؛افشایؼ هحذٍدُ ؼزح ّادیپیگیزی ٍ  -13

 کیلَهتز؛ 5/3هلَ تِ ؼَل تا هیذاى چادر راُ پلیظ حذفاصلرٍعتا  تْیِ ؼزح ٍرٍدی -14

 آالیٌذگی ؽْزک صٌؼتی؛ هؾکلپیگیزی  -15

 ؛آب ؽزب رٍعتا ؽکلپیگیزی حل م -16

 ؛رٍعتا جْت تؾکیل پزًٍذُّای سهیيهالکیي اؼالػات آٍری جوغ -17

 عزیغ ٍ ارتثاغ تا اّالی تا ؽوارُ رعاًی اؼالعجْت  15/8/1392تاریخ  در اًذاسی عاهاًِ پیاهکیپیگیزی ٍ راُ -18

 ؛30008777777778

 ؛www.torkabad.comاًذاسی عایت دّیاری ٍ ؽَرای اعالهی تِ آدرط راُ -19

 ؛dehyartorkabad@gmail.comایجاد پغت الکتزًٍیک دّیاری تِ آدرط  -20

 ٍ ایٌتزًت پزعزػت دّیاری؛ دٍرًگارجْت تلفي خػ دٍ  تْیِ -21
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 دّیاری؛ تیوِ هغإٍلیت هذًی -22

 ؛رًگ آهیشی ٍ عاهاًذّی پل سیزگذر -23

 ؛هیلِ ارت -24

 ؛جذٍلگذاری تافت قذین -25

 ؛ؽثکِ رٍؽٌایی تافت قذین -26

 ؛هذرعِ هظفزی -27

 ؛ؽزب رٍعتا اس آب صٌؼت جذاعاسی ؽثکِ آب -28

 

 :هزاسنبزگشاری 

 ؛1392 هحزم هاُ در پیزغالهاى اس تجلیل هزاعن تزگشاریدر  ّوکاری -1

 اهام رٍعتا، اعالهی ؽَرای ّوکاری تا ًَتت دٍ در اًقالب فجز دِّ ایام در رٍعتا ؽْیذ 21 خاًَادُ اس تاسدیذ -2

 ؛1392عال  دِّ فجزدر  اردکاى، تغیج هقاٍهت ًاحیِ ٍ( ػج)ػصز ٍلی حعزت پادگاىجاهغ،  هغجذ جواػت

 ؛1392 دِّ فجز در کؾی ؼٌاب هغاتقِ تزگشاری -3

 ؛ٍ رٍس جْاًی قذط 1392 تْوي 22تزگشاری راّپیوایی  -4

 ؛1393در ًَرٍس  (اهَر فزٌّگی)( رُ)اهام پارک در ًَرٍسی هغافزاى صلَاتی ایغتگاُتزپایی  -5

  ؛1393در ًَرٍس ٍرٍدی  تاسارچِ فزٌّگی غزفِ تزای اقالم تْیِ ٍ ًَرٍسی ًوایؾگاُ اًذاسی راُ تِ کوک -6

 ؛1393اعفٌذ در  هیش رٍی تٌیظ هغاتقِ تزگشاری در ّوکاری -7

 ؛2/3/1393در تاریخ  آتادتزک گوٌام ؽْذای یادٍارُ تزگشاری در ّوکاری -8

 ؛1393در خزداد  رٍی خاًَادگیتزگشاری ّوایؼ پیادُ -9

 ؛1393در خزداد  عالهت آسهَىرٍی ٍ تزگشاری ّوایؼ پیادُ -10

 ؛1393خزداد در  کٌََّردیتزگشاری ّوایؼ  -11

 ؛1393در خزداد  آتادتْیِ گشارػ اس رعن تزات در تزک -12

 .(هَرد 43)ٍ تثلیغات تا عاهاًِ پیام کَتاُ دّیاری  رعاًی اؼالع -13

 پیؾتاس در هذیزیت هصزف آب؛ تجلیل اس تاًَاى -14

 قذین؛ ػکظ هحزمًوایؾگاُ  -15
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 :جلسات

 هَرد؛ 5ؽزکت در جلغات اعتاًی  -1

 هَرد؛ 21، 93ؽْزعتاى در عال ؽزکت در جلغات  -2

 هَرد؛ 33، 92در عال  ی اعالهیؽزکت در جلغات ؽَرا -3

 هَرد؛ 12، 93عال اٍل  هاِّ عِدر  ی اعالهیؽزکت در جلغات ؽَرا -4

 هَرد؛ 1هأهَریت خارج اعتاى  -5

 هَرد؛ 10هأهَریت داخل اعتاى  -6

 .هَرد 410ّا تؼذاد ًاهِ -7

 

 :ّای آیٌدُ بزًاهِ

 االعالم هیزساجوال پیؾَایی؛ هتزی حجِ 35تلَار گذاری ٍ آعفالت  جذٍل -1

 ؽاهل آعفالت ٍ احذاث هیذاى؛: دّی ٍرٍدی عاهاى -2

 دّی اؼزاف هقثزُ ؽْذای گوٌام ٍ احذاث رهپ ٍ فعای عثش؛ عاهاى -3

 تلَار جاًثاساى؛ -4

 ّای عؽحی؛ تْیِ ًقؾِ ؽثکِ قٌَات رٍعتا ٍ احیا یکی اس آًْا تِ هٌظَر ایجاد ؽثکِ دفغ آب -5

6-  
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 یَعفی ؽْیذ ٍرسػ فزٌّگی عالي کاؽی تاتلَ ًصة (-4) ػکظ

 

  (تاتلَ کاؽی 3در عالي اس  ؽذُ ًصةًوایی اس یکی تاتلَ کاؽی )ًصة تاتلَ کاؽی عالي فزٌّگی ٍرسػ ؽْیذ یَعفی (-5) ػکظ

  1392تمام در سال  های نیمهه و اتمام پروش شده انجامگسارش تصويری از تعدادی از کارهای 
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  ؽْذاگلشار ( ع) اهیزالوإهٌیيکوک تِ عاخت عالي خیزی  تزایهَساییک فزػ  هتزهزتغ 600جْت عاسی آهادُ (-6) ػکظ

 

 

  ؽْذاگلشار ( ع) اهیزالوإهٌیيهَساییک عالي خیزی  هتزهزتغ 600 (-7) ػکظ
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  1392 اعفٌذ  – (رُ)ًوا پارک اهاماؼزاف آبًوایی اس  (-8) ػکظ

 

 
  1392 اعفٌذ –(رُ)اهام پارک ًوا آب اؼزاف فزػ کفًوایی اس  (-9) ػکظ
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  1392در اعفٌذ  (-رُ)چزاؽ چوٌی پارک اهام  پایًِصة پایِ چزاؽ تشرگ ٍ هًَتاص ٍ  (-10) ػکظ

 

  1392 اعفٌذ -ؽذُ ًصة چوٌی ٍ تشرگ چزاؽ تا( رُ) اهام پارک رٍؽٌایی (-11) ػکظ
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  جْت آسفالت 45 عصز ٍلیخیاباى  سیزساسی (-12) ػکظ

 

  1392در عال ( رُ)در ؽْزک اهام  هتزهزتغّشار  20کَچِ تِ هتزاص  16عاسی ٍ آعفالت تز اعاط قزارداد سیز 45 (ػج)ػصز ٍلی کَچِآعفالت  (-13) ػکظ
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  ...حاج رحوت ا اًثار آبهزهت  (-14) ػکظ

 

 
  تَدُ اًثار آبهزهت  (-15) ػکظ
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  تَدُ اًثار آبًصة چزاؽ رٍؽٌایی  (-16) ػکظ

 

 

  حاج حغي اًثار آبپایاى کار هزهت  (-17) ػکظ
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 تشرگ حغیٌیِحغي جْت سیثاعاسی فعای اؼزاف هغجذ جاهغ ٍ اًثار حاجپارک هؼزفت جٌة آب احذاثپایاى کار  (-18) ػکظ

 

 

  1392اعفٌذ –اصلِ ًْال در فعای عثش رٍعتا  1000در راعتای کاؽت ( رُ)ّای سیٌتی ٍ ًْال در پارک اهامکاؽت گل (-19) ػکظ
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 تا ّوکاری ادارُ راُ ٍ ؽْزعاسی اردکاىاصالح ٍظؼیت چْارراُ ؽْزک ؽْیذ صذٍقی تا ًیَجزعی ٍ رفغ خؽز اس آى  (-21ٍ  20) عکس

 

  1393سال  تیرماهتا اول فروردين  شده انجامگسارش تصويری از تعدادی از کارهای 
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  اعتفادُ ػوَم جْت رایاًِ 8تا ( ع)ًت کتاتخاًِ ػوَهی اهیزالوإهٌیي اًذاسی عایت کافی راُ (-22) عکس

 

 
(ؽذُ اعتى حذفٌَّس ٍ  جاؽذُ جاتًِْن اعت کِ ( رُ)اتتذای کَچِ اهام خویٌی عاس حادثِدر تصَیز تیز ) عاسحادثِ تزق جاتجای تیز ًوایی اس (-23) عکس  
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 خیش ّای حادثًِوایی اس ًصة تاتلَ ٍ کؾیذى ػالئن راٌّوایی در خیاتاى اصلی ٍرٍدی رٍعتا در راعتا ؼزح ًصة ػالئن در تقاؼغ (-25ٍ  24) ػکظ
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  هَردًیاسگذاری ٍ تَلید سٌگ جدٍل جْت سزهایِ یكارگاُ طی قزارداد اًداسیراُخزید دستگاُ تَلید سٌگ جدٍل ٍ جدٍل جَیی ٍ  (-27ٍ  26) ػکظ
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 ٍرسؽی عزدار ؽْیذ احوذ کاظوی هجوَػِ  (-28)عکس

 

 

  ٍرسؽی عزدار ؽْیذ احوذ کاظوی هجوَػِعاسی سهیي فَتثال عاحلی تَعػ پیواًکار آهادًُوایی اس  (-29) عکس
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 دّیاری پارکیٌگ -رٍعتایی ػوزاى ٍ عثش فعای اهَر اًجام تزاکتَر جْت یذخز (-30) عکس

 

 آتاد اًثار رجة در صالحًوایی اس هزهت آب (-31) عکس
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  هال اًثار آبکار هزهت  ؽزٍعًوایی اس  (-32) عکس

  
 هال اًثار آبکار هزهت ًوایی اس  (-33) ػکظ
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 سیثاعاسی ٍ ؽؼارًَیغی عؽح رٍعتا (-34) ػکظ

 
 سیثاعاسی ٍ ؽؼارًَیغی عؽح رٍعتا (-35) ػکظ
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 اٍرصاًظ ٍرٍدیکٌارگذر تلَار ٍ کار احذاث  (-36) ػکظ

 

 (گذاری و ایجاد فضای سبز و آسفالت در دست اقدامجدول) ایجاده 115 اورژانس ورودیاحداث جاده کنارگذر بلوار جانبازان و  - (37)  عکس

 



28 
 

 

  ؽْذاگلشار  (ع)هٌیيؤعاختواى عالي فزٌّگی اهیزالن (-39ٍ  38) ػکظ
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 ؽْزعتاى ؽزکت تَسیغ تزقتا ّوکاری  رٍعتا کاتل تِ پزٍصُ عین (-40) ػکظ

 
 عاهاًذّی تاسارچِ ٍرٍدی رٍعتا  (-41) ػکظ

 


