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مبادا از كسانى باشى كه به سبب گناها ِن بندگا ِن خدا بر سرنوشت آنان بيمناك
است  ،ولى خود را از سزاى گناه خويش ايمن مى داند.

امام حسین (ع)

صاف در بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات گاهی وزش باد

عملکرد یکساله
شهرداری و شورای اسالمی امام شهر

پروژه های عمرانی قابل افتتاح شهرداری امام شهر

ردیف

عنوان پروژه

متراژ

ارزش ریالی

1

اجرای زیرسازی و آسفالت کمربندی

 30000مترمربع

11/500/000/000

2

اجرای آسفالت خیابان صدران (فاز اول)

 8680مترمربع

2/256/000/000

3

اجرای زیرسازی و آسفالت فاز دوم بلوار امام حسین(ع)
و احداث میدان والیت

 12000مترمربع

4/560/000/000

4

اجرای بیس ریزی خیابان وجشک

 15600مترمربع

1/000/000/000

5

اجرای بیس ریزی خیابان صدران

 18250مترمربع

1/200/000/000

6

اجرای جدول کشی کمربندی

 2300متر طول

2/000/000/000

7

اجرای تک لبه پارک ساحلی

 250متر طول

125/000/000

8

اجرای جدول گذاری انتهای کوچه شهید کشاورز و انتهای کوچه
شهید محمدرضا محمدی

 200متر طول

180/000/000

9

تملک امالک جهت بازگشایی معابر

 1300متر مربع

1/000/000/000

10

احداث سرویس بهداشتی پارک ساحلی

11

جابجایی پایه های برق واقع در کمربندی

12

تعمیر میدان خلیج فارس

150/000/000
 5عدد

140/000/000
80/000/000

13

نصب و تعمیر برج روشنایی

 5عدد

300/000/000

14

خرید و نصب پایه های روشنایی جهت کمربندی

 80عدد

900/000/000

15

خرید مخازن زباله

 80عدد

400/000/000

16

خرید دال بتنی

 250عدد

180/000/000

روابط عمومی
شهرداری و شورای اسالمی امام شهر

