بودجى مزوب ذال  1396رورداری اذفراين
فرم  :عمران روري
اذتان  :خراذان رمالً

رورذتان  :اذفراين

کد ذطح اول

عنوان ذطح اول

کد ذطح دوم

عنوان ذطح دوم

30000

وظيفى عمران روري

31000

برنامى -برنامىريزي توذعى
روري

30000

وظيفى عمران روري

30000

وظيفى عمران روري

واحد ارقام :میلیون ریال
کد ذطح ذوم

عنوان ذطح ذوم

وزولی
قطعی1394

31010

طرح تويى و اجراي طرحواي
جامع و هادي و تفضيلً

0

0

0

0

31020

طرح تملك اراضً و امالك مورد
نياز اجراي توذعى و عمران
روري

6,312

7,000

10,000

10,000

31030

طرح مطالعات مذايل روري

433

8,500

3,000

3,000

31040

طرح فناوري اطالعات

0

0

0

0

6,745

15,500

13,000

13,000

مجموع برنامى -برنامىريزي توذعى روري

32000

برنامى-هدايت و دفع آبواي
ذطحً داخل روري

طرح احداث كانالواي دفع آبواي
ذطحً

8,250

8,040

0

0

32020

طرح بوذازي مذيلهاي داخل
روري

0

0

5,500

5,500

32030

طرح مرمت و پورش انوار

0

0

0

0

32040

طرح حفرچاه در معابر داخل
روري

0

0

0

0

8,250

8,040

5,500

5,500

32010

مجموع برنامى-هدايت و دفع آبواي ذطحً داخل روري
طرح زيرذازي ،جدولگذاري و
آذفالت معابر

48,190

36,760

33,391

33,391

طرح پياده روذازي

11,367

6,400

19,821

19,821

550

0

0

0

0

0

0

0

33050

طرح احداث ذيذتم هاي حمل و
)،..مترو،تراموا(نقل عمومً

0

0

0

0

33060

طرح خريد اتوبوس و مينً بوس
و قطعات يدكً

0

0

0

0

33070

طرح خريد و نزب دذتگاهواي
پاركومتر

0

0

0

0

33080

طرح بوبود عبور و مرور در
بافت هاي قديمً رور

0

0

9,400

9,400

33090

طرح كمك بى اتوبوذرانً

0

0

0

0

33010
33020

طرح احداث و تكميل پل روي
رودخ انى و احداث و تكميل
زيرگذر معابر روري
طرح احداث و تكميل پاركينگ
هاي عمومً

33030
33040
33000

برنامى -حمل و نقل و بوبود
عبور و مرور روري

مزوب1395

پیرنواد1396

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

مزوب1396
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بودجى مزوب ذال  1396رورداری اذفراين
فرم  :عمران روري
اذتان  :خراذان رمالً

رورذتان  :اذفراين

کد ذطح اول

عنوان ذطح اول

کد ذطح دوم

عنوان ذطح دوم

30000

وظيفى عمران روري

33000

برنامى -حمل و نقل و بوبود
عبور و مرور روري

واحد ارقام :میلیون ریال

33100

طرح بوبود ترافيك

4,721

33110

طرح جامع ذاماندهً حمل و نقل
روري

0

0

0

0

33120

طرح احداث ميادين

0

0

3,163

3,163

33130
33140

طرح احداث كمربندي داخل
روري

0

0

0

0

طرح كمك بى ذاير ذيذتم هاي
حمل و نقل عمومً

0

0

0

0

64,828

45,660

66,775

66,775

طرح احداث و تكميل تجويزات
ذاختمان مركزي و ايذتگاهواي
آتشنرانً
طرح ذيلبند ،ذيل برگردان و
ديوار ذاحلً

34010
30000

وظيفى عمران روري

30000

وظيفى عمران روري

30000

وظيفى عمران روري

34000

34020

طرح خريد مارين آالت و
تجويزات آتش نرانً

34030

مجموع برنامى -ايجاد تأذيذات حفاظتً رورها
طرح احداث پارك ،ايجاد فضاي
ذبز ،كمربند ذبز حاريى خيابان
ها و درختكاري در معابر
طرح احداث مراكز انبارت و
بازيافت زبالى و دفن ،ذوزاندن و
تبديل زبالى بى كود آلً
طرح خريد وذايط نقليى و مارين
آالت حمل و دفع زبالى

35010

35000

35020
برنامى -بوبود محيط روري
35030

طرح بوبود محيط بافت هاي
قديمً رور

0

0

0

0

0

0

1,000

1,000

0

0

1,000

1,000

7,386

6,500

19,400

19,400

70

0

0

0

0

0

0

1,500

0

8,956

6,500

19,400

19,400

36010

طرح احداث روربازي

0

2,000

0

0

36020

طرح احداث اماكن ورزرً

1,000

0

0

0

36030

طرح احداث كتابخانى

0

0

0

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

0

0

مجموع برنامى -بوبود محيط روري

36000

0

0

0

0

0

35040

برنامى -ايجاد اماكن و فضاهاي
ورزرً ،فرهنگً ،توريذتً

2,500

1,000

1,000

کد ذطح ذوم

عنوان ذطح ذوم

مجموع برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

برنامى -ايجاد تأذيذات حفاظتً
رورها

وزولی
قطعی1394

مزوب1395

پیرنواد1396

مزوب1396
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بودجى مزوب ذال  1396رورداری اذفراين
فرم  :عمران روري
اذتان  :خراذان رمالً

واحد ارقام :میلیون ریال

رورذتان  :اذفراين

کد ذطح اول

عنوان ذطح اول

کد ذطح دوم

عنوان ذطح دوم

کد ذطح ذوم

30000

وظيفى عمران روري

36000

برنامى -ايجاد اماكن و فضاهاي
ورزرً ،فرهنگً ،توريذتً

36090

مجموع برنامى -ايجاد اماكن و فضاهاي ورزرً ،فرهنگً ،توريذتً

30000

وظيفى عمران روري

30000

وظيفى عمران روري

37000

برنامى -ايجاد ذاير تأذيذات و
تذويالت روري

عنوان ذطح ذوم
ايجاد ذاير تاذيذات و مجتمع
هاي ورزرً و تفريحً و
توريذتً

38000

مزوب1395

پیرنواد1396

2,739

1,000

0

0

3,739

3,000

0

0

2,000

7,100

0

0

37020

طرح احداث و تكميل كرتارگاه ها

81

500

500

500

37030

طرح احداث و تكميل گورذتان و
غذالخانى

600

800

1,000

1,000

37040

37010

طرح احداث و تكميل حمام هاي
بودارتً

0

0

0

0

37050

طرح احداث توالت هاي عمومً

0

0

0

0

37060

طرح احداث و تكميل بازار روز

0

0

650

650

37070

طرح احداث و تكميل ميادين ميوه
و ترهبار

0

0

0

0

37080

طرح احداث و تكميل ترمينال
مذافربري

1,000

0

0

0

37090
37100

طرح احداث و تكميل مجتمع
كارگاهً

0

0

0

0

طرح احداث خانى هاي ارزا ن
قيمت

0

0

0

0

3,681

8,400

2,150

2,150

38010

طرح احداث هتل ،متل و رذتوران

0

0

0

0

38020

طرح احداث ذينما و تئاتر

0

0

0

0

38030

طرح احداث و تكميل ذردخانى و
كارخانى يخذازي

0

0

0

0

38040

طرح احداث و تكميل نانوايً

0

0

0

0

38050

طرح احداث پمپ بنزين

0

0

0

0

38060
38070

طرح احداث كارخانى آذفالت و
تجويزات مربوطى

2,091

800

800

طرح احداث تأذيذات ذنگركن و

250

500

800

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

مزوب1396

طرح خريد ،احداث ،تكميل و
توذعى ذاختمانواي ادار ي

مجموع برنامى -ايجاد ذاير تأذيذات و تذويالت روري

برنامى -ايجاد تأذيذات درآم دزا

وزولی
قطعی1394
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800
800

بودجى مزوب ذال  1396رورداری اذفراين
فرم  :عمران روري
اذتان  :خراذان رمالً

رورذتان  :اذفراين

کد ذطح اول

عنوان ذطح اول

کد ذطح دوم

عنوان ذطح دوم

30000

وظيفى عمران روري

38000

برنامى -ايجاد تأذيذات درآم دزا

30000

وظيفى عمران روري

واحد ارقام :میلیون ریال
کد ذطح ذوم

عنوان ذطح ذوم

38080

طرح احداث كارگاه هاي توليد
تيرچى بلوك و تجويزات مربوطى
طرح احداث ذاير كارگاهوا و
كارخانجات توليد مزالح
ذاختمانً و ذيلوهاي
طرح احداث انبارها

38090
38100

نگوداري مزالح ذاختمانً

39000

مزوب1395

پیرنواد1396

مزوب1396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

طرح خريد مارين آالت عمرانً
و تعميرات اذاذً

1,000

4,457

3,500

3,500

38120

طرح احداث باذكول

0

0

0

0

38130

ذاير طرحواي توليدي

0

0

0

0

38140

طرح اجراي پروژه اوراق
مراركت

38110

مجموع برنامى -ايجاد تأذيذات درآم دزا
برنامى ديون پروژه هاي پيش
بينً نرده

وزولی
قطعی1394

0

0

0

0

3,341

5,757

5,100

5,100

1,798

610

20,000

20,000

مجموع برنامى ديون پروژه هاي پيش بينً نرده

1,798

610

20,000

20,000

مجموع وظيفى عمران روري

101,338

93,467

132,925

132,925

مجموع

101,338

93,467

132,925

132,925

طرح پروژه هاي پيش بينً نرده

39010

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10097

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح تملك اراضً و امالك مورد نياز اجراي توذعى و عمران روري

عنوان پروژه :

تملك و بازگرايً معابر ذطح رور

ذال رروع :

آدرس

1396

ذطح رور

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -برنامىريزي توذعى روري

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 10000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 10000000000
ریال 4000000

حجم عملیات :

2500

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

10,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10098

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح مطالعات مذايل روري

عنوان پروژه :

مميزي امالك ذطح رور

ذال رروع :

آدرس

1396

ذطح رور

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -برنامىريزي توذعى روري

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 3000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 3000000000
ریال 100000

حجم عملیات :

30000

واحد عملیات :

ملك

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

3,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10102

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح بوذازي مذيلهاي داخل روري

عنوان پروژه :

تكميل كانال جاده كبوتر خانى

ذال رروع :

آدرس

1393

جاده كبوتر خانى

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى-هدايت و دفع آبواي ذطحً داخل روري

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

3

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 2500

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 2500000000
ریال 10000000

حجم عملیات :

250

واحد عملیات :

متر طول

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

2,500

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10102

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح بوذازي مذيلهاي داخل روري

عنوان پروژه :
ذال رروع :

ايمن كردن كانالواي ذطح رور (پل رويد طيبً ،كانال رويد كربالئً ،كال فياض و رودخانى ذطح رور)
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى-هدايت و دفع آبواي ذطحً داخل روري

ذازمان های وابذتى

1396

آدرس
مدت اعتبار

ذطح رور

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 3000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 3000000000
ریال 1000000

حجم عملیات :

3000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

3,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10106

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح زيرذازي ،جدول گذاري و آذفالت معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

زيرذازي و آذفالت معابر فرعً ذطح رور
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

1396

آدرس
مدت اعتبار

ذطح رور

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 10000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 10000000000
ریال 250000

حجم عملیات :

40000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

10,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10106

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح زيرذازي ،جدول گذاري و آذفالت معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

زيرذازي و آذفالت  32متري كمربند رمالً رور
ذال پایان

1394

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

كمربند رمالً رور

آدرس
مدت اعتبار

1396

2

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 10221

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 10221000000
ریال 180001

حجم عملیات :

56783

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

10,221

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

اعتبار پروژه از محل منابع داخلی  3620میلیون ریال و از محل اعتبارات تملک دارای ی و ذرمایى ای  6601میلیون ریال

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10106

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح زيرذازي ،جدول گذاري و آذفالت معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

تكميل جدول گذاري  32متري كمربند رمالً رور
ذال پایان

1394

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

1396

كمربند رمالً رور

آدرس
مدت اعتبار

2

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 1290

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 1290000000
ریال 600000

حجم عملیات :

2150

واحد عملیات :

متر طول

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

1,290

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10106

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح زيرذازي ،جدول گذاري و آذفالت معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

زيرذازي و آذفالت  16متري واليت و خيابان الويى
1396

آدرس

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

1396

متري واليت و خ الويى 16
مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 1000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 1000000000
ریال 250000

حجم عملیات :

4000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

1,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10106

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

عنوان برنامى :

طرح زيرذازي ،جدول گذاري و آذفالت معابر

عنوان پروژه :

روكش آذفالت ذطح رور(دور ميدان امام خمينً ،ميدان رورا ،ده متري رويد رجايً ،ده متري مروجً 12،متري راهد16،متري پرت زورخانى،كوچى روئين ،خيابان
خرمرور و كوچى كودكذتان بورت ،خيابان رويد باقري و كوچى دبيرذتان دكتر حذابً)

ذال رروع :

مدت اعتبار

ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

ذازمان های وابذتى

1396

ذطح رور

آدرس
0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 6500

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 6500000000
ریال 130000

حجم عملیات :

50000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

6,500

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10106

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح زيرذازي ،جدول گذاري و آذفالت معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

بوذازي و ازالح جداول خيابان رودكً
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

خيابان رودكً

آدرس
1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 580

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 580000000
ریال 400000

حجم عملیات :

1450

واحد عملیات :

متر طول

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

580

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10106

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح زيرذازي ،جدول گذاري و آذفالت معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

تكميل جدول گذاري ،زيرذازي و آذفالت خيابان ذفير اميد
ذال پایان

1395

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

1396

خيابان ذفير اميد

آدرس
مدت اعتبار

1

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 1600

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 1600000000
ریال 320000

حجم عملیات :

5000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

1,600

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10107

ردیف اعتبار :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح پياده روذازي

عنوان پروژه :

پياده رو ذازي ذطح رور(خ فرومندي ،خ امام خمينً  ،خ بوار،خ مطوري،خ ذپاه ،خ خيام،ان تواي بلوار امام رضا ،بلوار آزادگ ان ،بلوار اذفراينً ،خ قائم ،انتواي خ طالقانً ،
طالقانی  ، 3ميدان توحيد و خيابان جانبازان )

ذال رروع :

ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

ذازمان های وابذتى

مدت اعتبار

1396

ذطح رور

آدرس

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 17321

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 17321000000
ریال 600006

حجم عملیات :

28868

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

17,321

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

اعتبار پروژه از محل منابع داخلی  5181میلیون ریال و از محل اعتبارات تملک دارای ی و ذرمایى ای  12140میلیون ریال

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10107

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح پياده روذازي

عنوان پروژه :
ذال رروع :

پياده روذازي حاريى ررقً يلوار كراورز ،و رمالً رويد فوميده
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

1396

آدرس
مدت اعتبار

بلوار كراورز

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 2000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 2000000000
ریال 500000

حجم عملیات :

4000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

2,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10106

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح زيرذازي ،جدول گذاري و آذفالت معابر

عنوان پروژه :

لكى گيري آذفالت ذطح رور

ذال رروع :

آدرس

1396

ذطح رور

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 1000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 1000000000
ریال 130039

حجم عملیات :

7690

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

1,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10113

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح بوبود عبور و مرور در بافت هاي قديمً رور

عنوان پروژه :

بوذازي خيابان نواب

ذال رروع :

آدرس

1396

خيابان نواب

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

مدت اعتبار

1396

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 9400

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 9400000000
ریال 1000000

حجم عملیات :

9400

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

9,400

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

اعتبار پروژه از محل منابع داخلی  2000میلیون ریال و از محل اعتبارات تملک دارای ی و ذرمایى ای  7400میلیون ریال

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10117

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح احداث ميادين

عنوان پروژه  :بوذازي ميدان ابن ذينا
ذال رروع :

آدرس

1396

ميدان ابن ذينا

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

مدت اعتبار

1396

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 3163

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 3163000000
ریال 350044

حجم عملیات :

9036

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

3,163

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

اعتبار پروژه از محل منابع داخلی  163میلیون ریال و از محل اعتبارات تملک دارای ی و سرمایه ای  3000میلیون ریال

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10107

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح پياده روذازي

عنوان پروژه :
ذال رروع :

بوذازي پياده رو بلوار مدرس و ورودي رور
ذال پایان

0

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

0

ورودي رور

آدرس
مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 500

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 500000000
ریال 400000

حجم عملیات :

1250

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

500

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10115

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح بوبود ترافيك

عنوان پروژه :
ذال رروع :

خط كرً معابر و خريد عالئم راهنمايً و رانندگً
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

آدرس
مدت اعتبار

1396

ذطح رور

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 1000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

حجم عملیات :

ریال 1000000000

0

واحد عملیات :

ریال 0

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

1,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

اعتبار پروژه از محل منابع داخلی  500میلیون ریال و از محل اعتبارات تملک دارای ی و ذرمایى ای  500میلیون ریال

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10106

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح زيرذازي ،جدول گذاري و آذفالت معابر

عنوان پروژه :

زيرذازي و آذفالت خيابان زنايع

ذال رروع :

آدرس

1396

خيابان زنايع

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 700

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 700000000
ریال 250000

حجم عملیات :

2800

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

700

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10106

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح زيرذازي ،جدول گذاري و آذفالت معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

زيرذازي و آذفالت ضلع جنوبً خيابان ذيد جمال (بين خيابان اذتاد روريار تا رويد دذتػيب)
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -حمل و نقل و بوبود عبور و مرور روري

ذازمان های وابذتى

1396

خيابان ذيد جمال

آدرس
مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 500

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 500000000
ریال 250000

حجم عملیات :

2000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

500

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir

)(24

10123

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح خريد مارين آالت و تجويزات آتش نرانً

عنوان پروژه :

خريد تجويزات ايمنً و آتش نرانً

ذال رروع :

آدرس
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -ايجاد تأذيذات حفاظتً رورها

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 1000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

حجم عملیات :

ریال 1000000000

0

واحد عملیات :

ریال 0

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

1,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10125

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح احداث پارك ،ايجاد فضاي ذبز ،كمربند ذبز حاريى خيابان ها و درختكاري در معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

آدرس

تكميل محوطى ذازي پارك دانرجو
0

بلوار آزادگ ان پارك دانرجو

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -بوبود محيط روري

ذازمان های وابذتى

مدت اعتبار

0

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 4000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 4000000000
ریال 500000

حجم عملیات :

8000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

4,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

اعتبار پروژه از محل منابع داخلی  400میلیون ریال و از محل اعتبارات تملک دارای ی و ذرمایى ای  3600میلیون ریال

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10125

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح احداث پارك ،ايجاد فضاي ذبز ،كمربند ذبز حاريى خيابان ها و درختكاري در معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

جداذازي ربكى آبياري فضاي ذبز از آب ررب روري(بوذازي تاذيذات ربكى آبرذانً)
ذال پایان

1392

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -بوبود محيط روري

ذازمان های وابذتى

1396

آدرس
مدت اعتبار

ذطح رور

4

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 2500

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

حجم عملیات :

ریال 2500000000

0

واحد عملیات :

ریال 0

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

2,500

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10125

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح احداث پارك ،ايجاد فضاي ذبز ،كمربند ذبز حاريى خيابان ها و درختكاري در معابر

عنوان پروژه  :توذعى و نگوداري فضاي ذبز رور
ذال رروع :

آدرس

1396

ذطح رور

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -بوبود محيط روري

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 2000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 2000000000
ریال 10000

حجم عملیات :

200000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

2,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10125

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح احداث پارك ،ايجاد فضاي ذبز ،كمربند ذبز حاريى خيابان ها و درختكاري در معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

آدرس

بوذازي پارك قائم
0

پارك قائم

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -بوبود محيط روري

ذازمان های وابذتى

مدت اعتبار

0

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 2500

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 2500000000
ریال 500000

حجم عملیات :

5000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

2,500

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10125

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح احداث پارك ،ايجاد فضاي ذبز ،كمربند ذبز حاريى خيابان ها و درختكاري در معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

احداث و بوذازي بوذتان هاي محلى اي ( قلعى كريم و ايثار) 7
ذال پایان

0

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -بوبود محيط روري

ذازمان های وابذتى

0

آدرس
مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 1500

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 1500000000
ریال 500000

حجم عملیات :

3000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

1,500

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir

)(30

10125

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح احداث پارك ،ايجاد فضاي ذبز ،كمربند ذبز حاريى خيابان ها و درختكاري در معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

احداث بوذتان محلى اي رويد زالحً

آدرس
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -بوبود محيط روري

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 1000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 1000000000
ریال 500000

حجم عملیات :

2000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

1,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir

)(31

10125

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح احداث پارك ،ايجاد فضاي ذبز ،كمربند ذبز حاريى خيابان ها و درختكاري در معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

آدرس

بوذازي پارك جانبازان

ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -بوبود محيط روري

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 2000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 2000000000
ریال 307692

حجم عملیات :

6500

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

2,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

Budget.imo.org.ir
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10125

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح احداث پارك ،ايجاد فضاي ذبز ،كمربند ذبز حاريى خيابان ها و درختكاري در معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

بوذازي پارك ملت و حاريى رودخانى (بين پل معلم تا پل تعاون )
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -بوبود محيط روري

ذازمان های وابذتى

1396

آدرس
مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 2000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 2000000000
ریال 500000

حجم عملیات :

4000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

2,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10125

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح احداث پارك ،ايجاد فضاي ذبز ،كمربند ذبز حاريى خيابان ها و درختكاري در معابر

عنوان پروژه :
ذال رروع :

آدرس

احداث پارك جنب ميدان ابن ذينا

ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -بوبود محيط روري

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 1000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 1000000000
ریال 500000

حجم عملیات :

2000

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

1,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10125

ردیف اعتبار :

برنامى -بوبود محيط روري

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح احداث پارك ،ايجاد فضاي ذبز ،كمربند ذبز حاريى خيابان ها و درختكاري در معابر

عنوان پروژه :

بوذازي آيلند بلوار قائم ،رودكً و فرومندي

ذال رروع :

ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

آدرس

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 900

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 900000000
ریال 350194

حجم عملیات :

2570

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

900

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10136

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح احداث و تكميل كرتارگاه ها

عنوان پروژه :

خريد تجويزات و تعمير كرتارگاه

ذال رروع :

آدرس

1396

كرتارگاه

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -ايجاد ذاير تأذيذات و تذويالت روري

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 500

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

حجم عملیات :

ریال 500000000

0

واحد عملیات :

ریال 0

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

500

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10140

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح احداث و تكميل بازار روز

عنوان پروژه :

احداث بازار تره بار

ذال رروع :

آدرس
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -ايجاد ذاير تأذيذات و تذويالت روري

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 650

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 650000000
ریال 4012345

حجم عملیات :

162

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

650

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10137

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح احداث و تكميل گورذتان و غذالخانى

عنوان پروژه :

احداث قبور و بوذازي پارك جنت

ذال رروع :

آدرس
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -ايجاد ذاير تأذيذات و تذويالت روري

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 1000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 1000000000
ریال 2500000

حجم عملیات :

400

واحد عملیات :

متر مربع

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

1,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10151

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح احداث كارخانى آذفالت و تجويزات مربوطى

عنوان پروژه :

خريد تجويزات و تعمير كارخانى اذفالت

ذال رروع :

آدرس

1396

كارخانى آذفالت رورداري

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -ايجاد تأذيذات درآم دزا

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 800

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

حجم عملیات :

ریال 800000000

0

واحد عملیات :

ریال 0

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

800

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10152

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح احداث تأذيذات ذنگركن و توليد رن و ماذى و تجويزات

عنوان پروژه :

خريد تجويزات و تعمير رن رويً

ذال رروع :

آدرس

1396

رن رويً

ذال پایان

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -ايجاد تأذيذات درآم دزا

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 800

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

حجم عملیات :

ریال 800000000

0

واحد عملیات :

ریال 0

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

800

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10156

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح خريد مارين آالت عمرانً و تعميرات اذاذً

عنوان پروژه :

خريد جرثقيل و بيل مكانيكً

ذال رروع :

آدرس
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -ايجاد تأذيذات درآم دزا

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 2500

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :

ریال 2500000000

قیمت واحد :

ریال 1250000000

حجم عملیات :

2

واحد عملیات :

دذتگاه

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

2,500

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10156

ردیف اعتبار :
عنوان طرح :

عنوان برنامى :

طرح خريد مارين آالت عمرانً و تعميرات اذاذً

عنوان پروژه :
ذال رروع :

خريد لوازم يدكً و تعمير اذاذً مارين آالت عمرانً

آدرس
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى -ايجاد تأذيذات درآم دزا

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 1000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :
قیمت واحد :

ریال 1000000000
ریال 23255813

حجم عملیات :

43

واحد عملیات :

دذتگاه

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

1,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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10161

ردیف اعتبار :

عنوان برنامى :

عنوان طرح :

طرح پروژه هاي پيش بينً نرده

عنوان پروژه :

هزينى هاي پيش بينً نرده ذال قبل

ذال رروع :

آدرس
ذال پایان

1396

وضعیت پروژه :

نیمى تمام

جدید

نحوه اجرا :

پیمانی

امانی

مجری :

برنامى ديون پروژه هاي پيش بينً نرده

ذازمان های وابذتى

1396

مدت اعتبار

0

ذایر کاربران

برآورد تملک اراضی و امالک جوت اجرای پروژه

میلیون ریال 20000

هزینى اجرای کل پروژه
برآورد کل پروژه :

ریال 0

قیمت واحد :

ریال 0

0

حجم عملیات :
واحد عملیات :

هزینى برآورد ذاالنى
مزوب

عملکرد

وضعیت ذال های قبل :

0

0

پیش بینی ذال :

20,000

وضعیت ذال :

0

0

پیش بینی ذال بعد :

0

مدیر مالی رورداری

روردار

رئیس رورای اذالمی رور

رمضانعلی ایماندار

مذلم نوری

نورالى دنیوی راد

ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور
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مدیر مالی رورداری
نام و نام خانوادگی .......... :
تارید و امضا :
ذامانى بودجى رورداری ها و دهیاری های کرور

رئیس رورای اذالمی رور

روردار
نام و نام خانوادگی .......... :
تارید و امضا :

نام و نام خانوادگی .......... :
تارید و امضا :
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