بنام خدا

م
ضم
ت
جل
ن تقدری و شکر از شهروندا ن فهیم و فرهیخته شهر ین که رد طول سال با وجود ش کالت رتدد و ..رد اجرای رپوژه اهی
هم نم همچ
م
ح
ت
ن
بی
ت
ی
م
ک
ش
ی
ش
شه
عمرانی و خدمت رسانی هب شهر کاری وده و ن ر از اعضای رم ورای اسال ی ر که با ردا ت و تدا ر

الزم و ربانمه رزیی و زحمات بی ردیغ ردتصویب الیحه بودجه پیشنهادی شهرداری ،ما را بیش از پیش رد اجرای رپوژه اه و
حم
سن
نم ت
ه
ک
ت
م
شه
ه
آبادانی و خدمت هب مردم یاری ودند .شکر وژیه از رپ ل خدوم و ز ش رداری که ر سال گام با

پیش
رفت علم ،با تکنولوژی نوین رد توسعه و مدرییت شهری و پویایی شهر و ایجاد شهری آبادرت ،زیبارت و سرزنده رت فعالیت می نمایند.

هم
بیش
امیدوارم رد ساهی توجهات الهی و با تکیه ربپیشینه فرهنگی و جاذهب اهی گردشگری و حمایت همه مسئولین و همراهی و همدلی شهریان مهربان و دلسوزرد آینده بتوانیم شاهد خدمات تر

جل
و بهتر و شکوافیی هر چه تمام رت شهر ین باشیم

حمیدرضا محمدی راد

شهردار جلین

واحد فنی و
عمرانی

سرعت ساخت شهرمان با مشارکت شماست

اهم فعالیت های واحد فنی و عمرانی سال 97
ساماندهی آبهای سطحی:

شرح عملیات

مقدار

واحد

احداث کانال

2860.8

متر

احداث جدول

400

متر

تعریض پل

36

مترمربع

احداث پل

135

متر

احداث یا تعویض دریچه

53

عدد

بهبود عبور و مرور شهری:
شرح عملیات

مقدار

واحد

زیرسازی

30189

مترمربع

آسفالت

32888

مترمربع

بتن ریزی

7649.2

مترمربع

پازل و سنگ فرش پیاده رو

1305

مترمربع

مناسب سازی عبور و مرور بلوار وسط

7

عدد

توسعه و تعریض معابر سطح شهر

569.37

مترمربع

مرمت سرعتکاه

2

عدد

نصب سرعتکاه

3

عدد

توسعه و تکمیل ابنیه:
توسعه و ساخت سرویس بهداشتی(حمام)

2

عدد

توسعه و تکمیل ابنیه امداد و نجات(آتش نشانی)

400

مترمربع( %70پیشرفت فیزیکی)

سطح
 رپوژه احدا ث جدول دفع آبهای ی و بهسازی معارب و پیاده روسازی
مح
مسی
جل
ل رپوژه :ل جنوبی شمالی شهر ین محدوده امامزاده

مسی جن ب ش ل شه جل
ی
م
م
نوع رپوژه :جدول  100*150رب روی ل و ی ما ی ر ن حدوده اما زاده
مش
خصات رپوژه:طول جدول  140متر

ردیف تأمین اعتبار :ردیفهای اعتباری  32010و  33010و  33020بودجه پیشنهادی سال 1397
جل
ردیف مصوب شورا:ردیف شماره  7مصوب شورای اسالمی شهر ین سال 1397
سطح
طرح اقتصادی رپوژه:بهبود عبور و مرور و زیباسازی و دفع آبهای ی

سطح
 رپوژه احدا ث جدول دفع آبهای ی و بهسازی معارب
مح

ل رپوژه:

لی
و عصر سوم:اجرای جدول وسط  33 :متر و اجرای جدول  50*50سرپوشیده8:متر

سعدی یکم:جدول 73 :50*40متر و جدول وسط 10:متر

انتهای خیابان اراضی علیمرادی:جدول  70 :50*50متر و لوله  40هب طول  12متر
لی هش
خیابان و عصر تم:جدول  97 :50*40متر

لی
و عصر :18جدول  :30*30هب طول  45متر
لی
و عصر :16جدول وسط هب طول  50متر

امام رضا(ع):3جدول وسط هب طول  38.5متر

مت
امام رضا(ع)-30مطهری چهارم:جدول غیر هب طول  45مترو جدول وسط هب طول  26متر

لی
و عصر دهم-افطمیه سوم:جدول وسط هب طول  90متر
خیابان ورزاگشه:جدول  40*40هب طول  73متر

خیابان امام رضا(ع):6جدول  50*50هب طول  51متر

شم
خیابان آیت ا ...اه ی رفسنجانی جدول  80*60هب طول  22متر

لی
احداث کاانل  50*60خیابان امام رضا  14از روربوی و عصر دهم ات  200متر هب سمت جنوب

شش
احداث کاانل  40*40خیابان امام رضا (ع) م هب طول  90متر ات ورزاگشه
لی
احداث کاانل  30*30خیابان و عصر  26هب طول  30متر
لی
اجرا کانیو وسط خیابان و عصر (9اکبر ازید) هب طول  100متر

اجرا کانیو وسط خیابان امام رضا  27هب طول  110متر
اجرا کانیو وسط خیابان امام رضا  29هب طول  60متر

کوچه روربوی مسجدا لنبی (مسجدالنبی چهارم) اجرا کانیو هب طول  20متر
احداث جدول  60*80خیابان گلزار شهدا ء  25متر

لی
احداث جدول  30*30خیابان و عصر-10کوچه افطمیه هب طول  50متر
احداث جدول  50*50جنب کبابی گلستان بطول  85متر
اجرای جدول  40*40خیابان گلزار شهدا ء 5بطول 80

لوله گذاری هس راه مزار بطول  16متر

لوله گذاری پشت افطمیه اتزیکی اه بطول  10متر

لی
اجرا کانیو وسط خیابان و عصر  28هب طول  86متر

لی
لوله گذاری خیابان و عصر  28هب طول  4متر

لی
عم مت
احداث جدول  30با ق غیر خیابان و عصر  28هب طول  10متر
اجرای کانیو وسط خیابان رسالت  5هب طول  70متر

اجرای کانیو وسط خیابان رسالت  3هب طول  70متر

احداث جدول  60*80هس راه گلزار شهدا ء هب طول  120متر

سرپوشیده کردن جدول خیابان امام رضا(ع) 10هب طول  200متر

بخش
سرپوشیده کردن ی از جدول جنب کبابی گلستان هب طول  20متر

پی
ب
لوله گذاری چ خیابان امام رضا(ع)-13مقا ل گلزار شهدا ء دوم هب طول  10متر
پی
لوله گذاری چ خیابان افطمیه  10 -3متر

سط
 رپوژه بهبود عبورو مرورشهری و زریسازی و بتن رزیی معارب ح شهر
مح

ل رپوژه:

بتن رزیی کوچه روربوی مسجدالنبی (مسجدا لنبی چهارم) هب مساحت  60متر مربع

لی
زری سازی خیابان و عصر  9هب مساحت  400متر مربع( بتن رزیی توسط پیمان کار انجام شد)
زری سازی و بتن رزیی خیابان امام رضا  27هب مساحت  400متر مربع
لی
و عصر سوم :بتن رزیی هب مساحت 132 :مترمربع

رجایی یکم:بتن رزیی هب مساحت 275:مترمربع
رجایی دوم بتن رزیی هب مساحت 84:مترمربع

سعدی دوم بتن رزیی هب مساحت 180:مترمربع
سعدی یکم بتن رزیی هب مساحت 405:مترمربع

لی هف
خیابان و عصر تم زریسازی و بتن رزیی :مساحت  440مترمربع

لی
خیابان و عصر :20زریسازی و بتن رزیی :مساحت  174مترمربع

لی
و عصر :18زریسازی و بتن رزیی :مساحت  180مترمربع

لی
 -و عصر :16زریسازی و بتن رزیی:مساحت 200مترمربع

امام رضا(ع):3زریسازی و بتن رزیی:مساحت  295مترمربع

امام رضا(ع):12زریسازی و بتن رزیی :مساحت  600مترمربع

م
امام رضا(ع)-30مطهری سوم -علم سوم:زریسازی و بتن رزیی:مساحت  265مترمربع
امام رضا(ع)-30مطهری:زریسازی و بتن رزیی :مساحت  99.5مترمربع

امام رضا(ع)-30مطهری دوم:زریسازی و بتن رزیی :مساحت  198مترمربع

امام رضا(ع)-30مطهری چهارم:زریسازی و بتن رزیی :مساحت  272مترمربع

لی
و عصر دهم-افطمیه سوم:زریسازی و بتن رزیی :مساحت 680مترمربع

انتهای خیابان رجایی چهارم:زریسازی و بتن رزیی:مساحت  61.5مترمربع

ست
ا حصال قیر از دپو رودخاهن اطراف کشتارگاه  400لیتر

آسفالت ورودی اردوگاه نشاط هب مساحت  60متر مربع هب صورت دستی

لی
امام رضا(ع)-14و عصر  :26زریسازی و بتن رزیی :مساحت 300مترمربع
امام رضا(ع):28زریسازی و بتن رزیی  :مساحت  565مترمربع

رسالت :5زریسازی و بتن رزیی :مساحت  182مترمربع

رسالت  :3زریسازی و بتن رزیی 304 :مترمربع

وحدت : 10زریسازی و بتن رزیی :مساحت  194مترمربع

لی
و عصر :22زریسازی و بتن رزیی :مساحت  382مترمربع

مهر  : 3زریسازی و بتن رزیی :مساحت  307.3مترمربع
مهر :4زریسازی و بتن رزیی 297:مترمربع

 رپوژه بهسازی معارب و زریسازی و اسفالت معارب
مح
شم
ل رپوژه:خیابان آیت ا ..اه ی رفسنجانی

نوع رپوژه :زریسازی و اسفالت

مش
مس
خصات رپوژه:طول یر 1300 :متر

مساحت اسفالت 7800:مترمربع

ردیف تأمین اعتبار :ردیفهای اعتباری32010و  33010و  33020و  35010بودجه پیشنهادی سال 1397
جل
ردیف مصوب شورا :ردیف  6مصوبات شورای اسالمی شهر ین سال 1397

سطح
طرح اقتصادی رپوژه:بهسازی محیط شهری و بهبود عبور و مرور ودفع آبهای ی و زریسازی اسفالت معارب

 آسفالت معارب هب صورت ماشینی :
مح

ل رپوژه:

پنج
کوچه گلزار شهدا م مدرس دوم ( مدرهس بانک ملت) 700 :متر مربع

جل
پنج
کوچه گلزار شهدا م مدرس ینی یکم  250 :متر مربع
گلزار شهدا 2000 :متر مربع

پ
ل خروجی غ ربی الی ورودی روستای اسالم آباد  850متر مربع

پ
ل خروجی شرقی الی کشتارگاه  1100:متر مربع
روربوی ستاد معراج 200 :متر مربع

خیابان اراضی علیمرادی  1600:متر مربع

خیابان میثم(افیقی) 400 :متر مربع

خیابان بیت الزهرا 450 :متر مربع
خیابان رجایی سوم 300 :متر مربع

خیابان رجایی چهارم  1100 :متر مربع
خیابان مطهری یکم  300 :متر مربع

هش
خیابان امام رضا  30مطهری تم 480 :متر مربع

روکش خیابان گلزار شهداء 500:مترمربع

خیابان گلزار شهدا ء یکم و ایثار اول و دوم 725:مترمربع

ابتدا ی ورودی شرقی 1800 :متر مربع
خیابان ورزاگشه 420:مترمربع

لی شش
خیابان و عصر م 600 :مترمربع
لی هش
خیابان و عصر تم 700 :مترمربع

روکش هس راه حسن آباد 4200 :مترمربع

محدوده موتوری و آتش نشانی 1400:مترمربع

شم
افز دوم خیابان آیت ا ..اه ی رفسنجانی 6500 :مترمربع

اسفالت خیابان امام رضا(ع) 700 :17مترمربع

 آسفالت معارب هب صورت دستی :
مح

ل رپوژه:

آسفالت دستی خیابان امام رضا  400 :29متر مربع

آسفالت دستی خیابان امام رضا  30مطهری دوازدهم  170متر مربع

لکه گیری ورودی خیابان امام رضا  14هب مساحت  50متر مربع

شش
لکه گیری آسفالت کناره کاانل ابتدای خیابان امام رضا م هب مساحت  50متر مربع

لکه گیری آسفالت خیابان امام رضا  24جنت منزل اقسم اتزیکی  25 ،متر مربع
لکه گیری آسفالت خیابان مدرس سوم

لکه گیری با روسازی بتنی خیابان امام رضا  30هب مساحت  35متر مربع

شم
احداث سرعت کاه خیابان آیت اله اه ی رفسنجانی طبق مصوهب شورای رتافیک شهرستان گرگان

آسفالت دستی خیابان امام رضا(ع)-24سعدی سوم 100:متر مربع
اسفالت دستی خیابان امام رضا(ع) -32فرعی اول 210 :مترمربع

آسفالت خیابان رسالت  210 :4مترمربع

جل هف
آسفالت دستی خیابان مدرس ینی تم 248 :مترمربع

هش
لکه گیری اسفالت خیابان گلزار شهدا تم و دهم 115:مترمربع

لکه گیری اسفالت خیابان امام رضا(ع)  45 :32مترمربع
احداث ادامه سرعت کاه اسفالتی ورودی شرقی

اسفالت ابتدا ی خیابان امام رضا(ع) 85 :23مترمربع
اسفالت افطمیه سوم 500:مترمربع

 موزاییک فرش :
مح

ل رپوژه:

پ
موزاییک فرش پیاده رو تعریض ل

من
موزاییک فرش پیاده رو امام رضا  30از بع آب الی انتها ی خیابان
موزاییک فرش پیاده رو روربوی ملک تجاری ع ززی پور
م
مجتم
شش
موزاییک فرش خیابان امام رضا م روربوی ع پایین حلی
موزاییک فرش پیاده رو پیچ خیابان گلزار شهدا

پنج
موزاییک فرش پیاده رو تعریض ملک خیابان گلزار شهدا م

خ
ص لی
موزاییک فرش پیاده رو با موزاییک واش بتن خیابان امام رضا(ع)  14حد اف ل و عصر  6ات دا ل حسن آباد

موزاییک فرش پیاده رو انتهای خیابان امام رضا(ع)32
موزاییک فرش ابتدای خیابان امام رضا(ع)23

مفت
موزاییک فرش خیابان ح دوم

تسطی
 زریسازی  ،ح و رگالژ:
مح

ل رپوژه:

مرمت زری سازی معارب  :ورودی خیابان امام رضا  14مساحت  60متر مربع ایست گاه حسن آباد  4متر مربع  ،ورودی امام رضا  30جنب مدرهس رسالت محله حسن اباد  30متر مربع

زری سازی خیابان مدرس یکم هب مساحت  400متر مربع

لی
زریسازی خیابان و عصر  26هب مساحت  150متر مربع

جل
لی
زریسازی دستی معارب و عصر  ، 20 ، 22مهر 3و مدرس ینی  7هب مساحت تقریبی  1400مترمربع

آماده سازی جهت آسفالت محوطه گلزار شهدا شهر اعم از احدا ث بلوک یکطرفه بطول  400متر  ،زری سازی (الهی زری اساس و اساس) هب مساحت تقریبی  2000متر مربع  ،پازل فرش  140متر مربع

خلی
زری سازی دستی هنرستان ارباهیم ل اله

زری سازی دستی تعریض ملک صفاری خیابان امام رضا  24هب مساحت  150متر مربع

زری سازی دستی تعریض ملک جعفر اتزیکی نبش خیابان امام رضا  24هب مساحت تقریبی  50متر مربع و دیوار چینی مقدا ر تعریض شده هب مساحت  10متر مربع

تسطی
ح دستی محوطه موتوری

تسطی
لی شش
ح خیابان اهی و عصر م
تسطی لی هش
ح و عصر تم

زری سازی انتهای کوچه رودکی یکم

ایست گاه حسن آباد توسط ماشین آالت راهسازی

تسطی
ح معبر خیابان شکوفه ( انتهای اتزیک محله )

تسطی
شم
ح انتهای خیابان رضا کریم کشته هب سمت خیابان اه ی (شنبه بازار)
تسطی
ح شاهن جاده از ایست گاه سی ان جی الی شهرداری

تسطی
ح خیابان منشعب از خیابان گلزار شهدا (انسیه ع رب)

آماده سازی محوطه رب پایی پای گاه نوروزی:

تسطی
زری سازی و ح و رگالژ هب مساحت تقریبی  2000متر مربع

تخریب دیوار و ربپایی غ رفه و سرویس اهی بهدا شتی صحرایی

سط
 موارد رتافیکی و مناسب سازی ح شهر:
مح
ل رپوژه:

مح
سط
هم ح سازی ل عبور عاربین پیاده از رفیوژ میانی بلوار امام رضا (ع)  7 :مورد
سط
نصب اتبلواهی رتافیکی دوربین و م کان نما رد ح شهر 7 :مورد
یخ
نصب اتبلوی هشدا ر عدم ر تن زباله رد انتهای خیابان گلزار شهداء 2 :مورد
سط
نصب دوربین رتافیکی رد هس نقطه ح شهرسط
رنگ آمیزی سرعت کاه اه و خطوط عارب پیاده ح شهر

تعم
سط
 یر و نگهدا ری ح شهر:
مح
ل رپوژه:

مرمت سرویس اهی بهدا شتی ساختمان اداری و پله ورودی ساختمان

نصب ردیچه روربوی مسجد صاحب الزمان  ،خیابان مسجد النبی و خیابان شورای اسالمی و ردیچه اهی ربوده شده

تعم سیس
یر تم افضالب مسجد النبی (ص)
مرمت سرویس بهدا شتی گلزار شهدا

تعویض ردیچه اه اتزیک محله  10عدد

شش
ساخت و نصب ردیچه اهی مطهری م(غالم ملک)  6عدد
سط
نصب ردیچه اهی ربوده شده ح شهر  10عدد

تعم
یر سقف دبیرخاهن شهرداری

تعم
یر سرویس اهی بهدا شتی ااقمت گاه اانرستان
نصب سرویس بهدا شتی سیار توسکستان

تعویض بلوک اهی آسیب دیده رفیوژ میانی بلوار امام رضا روربوی مرکز خدمات کشاورزی و روربو ی امام رضا  27مرمت سرعت کاه دوم از ضلع غ ربی ورودی شهر

