
 سال اقتصاد و فرهنگ با زعم ملی و مدرییت جهادی



انعقاد قرار دادهای جاری و استانی  در جهت 
توسعه و پیشرفت عملیات عمرانی در سطح شهر  

ریالدویست و بیست و شش میلیارد  مبلغ  

و پیش بینی انجام عملیات عمرانی تا پایان  
 با پادار نمودن در متمم بودجه  93سال 

 ریالدویست میلیارد  مبلغ
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25/000/000/000هزار متر مربع آسفالت با مبلغی بالغ بر 55500اجرای *  
 

8اصلی خیابان صاحب الزمان11  

خیابان اصلی کوچه امام رضا6  
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8اصلی خیابان صاحب الزمان11  

اصلی کوچه شقایق 11خیابان  

اصلی کوچه امام حسین 11خیابان  
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25/000/000/000هزار متر مربع آسفالت با مبلغی بالغ بر 55500اجرای *  
 

اصلی کوچه ثاراله15خیابان   
اصلی کوچه امام حسین11خیابان   
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25/000/000/000هزار متر مربع آسفالت با مبلغی بالغ بر 55500اجرای *  
 

اصلی کوچه طوس15خیابان   

اصلی کوچه طنین15خیابان   
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25/000/000/000هزار متر مربع آسفالت با مبلغی بالغ بر 55500اجرای *  
 

 خیابان پنجم اصلی کوچه کوثر

 آسفالت کوچه جنب پاساژ پاشائی

 شهرداری و شورای اسالمی شهر باغستان
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25/000/000/000هزار متر مربع آسفالت با مبلغی بالغ بر 55500اجرای *  
 

اصلی کوچه مهدی16خیابان  

اصلی 16خیابان   
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25/000/000/000هزار متر مربع آسفالت با مبلغی بالغ بر 55500اجرای *  
 

18تا 17خیابان ولیعصر کوچه های   

دور برگردان خادم اباد(عج)خیابان ولیعصر  



11 

25/000/000/000هزار متر مربع آسفالت با مبلغی بالغ بر 55500اجرای *  
 

اصلی کوچه غفاری1خیابان   

 خیابان پنجم اصلی کوچه گلستان دو

 شهرداری و شورای اسالمی شهر باغستان
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25/000/000/000هزار متر مربع آسفالت با مبلغی بالغ بر 55500اجرای *  
 

اصلی 15دست اندازخیابان  

اصلی کوچه ساالر15خیابان  

 شهرداری و شورای اسالمی شهر باغستان
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25/000/000/000هزار متر مربع آسفالت با مبلغی بالغ بر 55500اجرای *  
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25/000/000/000هزار متر مربع آسفالت با مبلغی بالغ بر 55500اجرای *  
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 شهرداری و شورای اسالمی شهر باغستان
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 اجرای صدو شصت و دو هزار متر مربع آسفالت در سطح شهر



 اجرای بیست و پنج هزار متر مربع جدولگذاری در سطح شهر
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 احداث پارک ارغوان نصیرآباد

 هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 6270 در زمینی به مساحت  پارک این
 .احداث گردیده  چهار میلیارد ریال  

 



 پارک صاحب الزمان مهدیه

 هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 9510در زمینی به مساحت  پارک این
 .احداث گردیده چهار میلیارد ریال  

 شهرداری و شورای اسالمی شهر باغستان 



 اجرای فاز دوم پارک زیتون



 اجرای فاز دوم پارک بانوان



 خرید باکس بتنی مسلح جهت مسیر رودخاخه واقع در کمربندی نصیرآباد به دهشاد

 تکمیل پارک بانوان و حفر چاه در سطح شهر

تعمیرات سرویس بهداشتی دهمویز و بلوار رسول 
(ص)اکرم  

احداث نگهبانی و تکمیل غسالخانه 
نصیرآباد

GPSاحداث اتاق  سرویس بهداشتی امام زاده دهشاد باال ، مرکز پیام 

عدد چاه در سطح شهر، احداث انباری و سرویس بهداشتی پارک مطهری 11حفر  

وات و اجرای فنداسیون در پارکهای ارغوان 400عدد پرژکتور  8متری با  15عدد برج نوری  8خرید و نصب 

 نصیرآباد ،صاحب الزمان مهدیه،پارک نشاط خادم آباد و بازار روزخیابان خادم آباد
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 توسعه فضای سبز *

 

 نصب وسایل ورزشی و بازی در پارکها *

                          
 نمای عمومی شهر-1                        

 
 مدارس-2                      

 
 هیات های مذهبی-3                      

 

احداث پارک*  
 

 نقاشی محیطی

تاسیس گلخانه*  

نصب تابلوی معابر *  

تحویل پالک منازل مسکونی  *  

نصب دوربین های نظارتی در نقاط مختلف سطح شهر*  

 اجرای طرح های جهادی تنظیف و پاکسازی معابر

 الیروبی انهار بصورت مستمر

137رسیدگی به موارد اعالمی   

  20دبیر خانه کمیسیون بند   

آتش نشانی عملیات 130اجرای   





 تجهیز



توس    من  اری 
   

توس   در ت اری
   

Series 1





 نصب دوربین های نظارتی در نقاط مختلف سطح شهر 

 خط کشی و رنگ آمیزی  محل عبور دانش آموزان 

 نصب تابلوی معابر
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مورد عملیات آتش نشانی 296اجرای   


