طراحی
تک لبه
خاک ریزی
ورودی شهر میدان سالم روبروی صادره

درخت کاری
روشنایی
نصب المان سالم
قطره ای کردن درختان
طراحی
تسطیح
مراحل اجرایی کف سازی
نصب المان

میدان دانشگاه
روشنایی و نور پردازی
درخت کاری
قطره ای کردن درختان

اجرای تک لبه
خاکریزی
رفوژ کنارگذر بلوار پارسیان

درخت کاری
اجرای فندانسیون جهت روشنایی

و المان چهارده معصوم
نصب المان چهارده معصوم
اب رسانی و قطره ای کردن درختان

مخلوط ریزی و تسطیح
عملیات اجرایی کف سازی و محوطه سازی

لچکی های میدان فاطمیه

اجرای االچیق
نصب روشنایی

و روشنایی میدان
درخت کاری و گل کاری
انتقال اب و قطره ای کردن درختان
نورپردازی میدان فاطمیه
طراحی

آماده سازی و مخلوط ریزی و تسطیح
عملیات اجرایی کف سازی و مخلوط سازی
نصب بازی کودکان پلی اتیلین
درخت کاری
پارک حاشیه ای بلوار فاطمیه
نصب روشنایی
نصب وسایل بدن سازی
میز پینگ پنگ و فوتبال دستی
نصب سایه بان
طراحی

آماده سازی و مخلوط ریزی و تسطیح
اجرای تک لبه
نصب المان مرد کشاورز
روشنایی و نورپردازی
میدان کشاورز
عملیات آماده سازی و کف سازی
درخت کاری
اب رسانی و قطره ای کردن درختان
طراحی میدان کشاورز

اجرای تک لبه
اصالح و جابه جایی شبکه برق
نصب روشنایی
زیرسازی
کندرو شمالی و جنوبی بلوار امام خمینی

اسفالت

از میدان گاز تا میدان شهدا(بیمارستان)

تعریض دو دهنه پل

به طول  0011متر

اجرای مسیر انحراف دو پل
درخت کاری
اجرای شبکه اب و قطره ای کردن
خط کشی
رنگ آمیزی تک لبه

جمع آوری اسفالت قبل
مخلوط سازی و زیرسازی
اجرای تندروی امام خمینی از میدان
گاز تا میدان شهدا(بیمارستان)

آسفالت
خط کشی
رنگ آمیزی تک لبه

اجرای تک لبه
اصالح و جابه جایی شبکه برق
نصب روشنایی
زیرسازی
کندرو شمالی و جنوبی بلوار امام خمینی
از میدان گاز تا میدان فاطمیه
به طول  011متر

اسفالت
نصب نرده پل
نصب پایه پرچم و پرچم
مشارکت در تعریض پل تنگ مهر
اجرای شبکه اب و قطره ای کردن
خط کشی
رنگ آمیزی تک لبه

نصب المان
عملیات اجرایی و محوطه سازی
میدان پارسیان(گاز) و بهسازی اطراف آن

چمن کاری و گل کاری
نورپردازی میدان
روشنایی اطراف میدان
زیرسازی و آسفالت اطراف آن
نصب گلدان

طراحی
تملک زمین
مخلوط ریزی و زیرسازی
اجرای عملیات کف سازی و محوطه سازی
پارک اندیشه خیابان انقالب

اجرای آالچیق
نصب وسایل بدن سازی کودکان
نصب بازی کودکان پلی اتیلین
نصب میزپینگ پنگ و فوتبال دستی
نصب روشنایی
اجرای پیاده رو و اطراف پارک
اجرای سرویس بهداشتی
درخت کاری
قطره ای کردن درختان

تملک زمین جهت تعریض
آسفالت زیرسازی
اصالح شبکه برق میدان شهدا

موزاییک اطراف میدان
اصالح روشنایی و تعویض سیم برق

و بهسازی اطراف میدان

نصب گلدان
رنگ آمیزی

اجرای تک لبه
اجرای و تعریض  6دهنه پل
اجرای خط انتقال آب
زیرسازی
کندرو خلیج فارس شمالی و جنوبی
به طول  0531متر

اسفالت
اصالح و جا به جایی شبکه برق
نصب روشنایی
خاک باغچه
درخت کاری
رنگ آمیزی تک لبه ها

زیرسازی حاشیه
اسفالت حاشیه بلوار
طرح تعریض اسفالت بلوار خلیج فارس

رنگ آمیزی تک لبه
خط کشی

مخلوط ریزی و زیرسازی
جمع اوری اسفالت قبل
بلوار امام حسن الین شرقی
به طول  0311متر

آسفالت
تک لبه
رنگ آمیزی
خط کشی
اصالح و جابجایی شبکه برق
اجرای تک لبه
مخلوط ریزی و زیرسازی
آسفالت

کندرو بلوار امام حسن به طول  031متر

اجرای روشنایی
درخت کاری
خاک باغچه
قطره ای کردن

ساخت دفتر شهردار و تجهیزات آن
افزایش بنای ساختمان فعلی شهرداری

محوطه سازی پشت ساختمان مناسب با واحد درآمد صدور پروانه
خرید زمین پشت شهرداری و محصور کردن آن برای واحد نقلیه
اجرای زیرساخت شبکه اینترنت و اتصال به شبکه سازمان

طراحی
میدان انتظام

اجرای روشنایی
نصب المان سرباز
رنگ آمیزی
ساخت آالچیق
نصب تجهیزات بازی کودکان پلی اتیلین
خرید تجهیزات جدید ،کشتی صبا و...
محوطه سازی اطراف بازی ها
کف سازی بازی پلی اتیلین
محوطه سازی جلو نماز خانه

پارک شهر

اجرای قسمت شرقی پارک
اجرای ورودی پارک و اجرای سه مجسمه
آبنما و میدان ورودی و محوطه سازی
درخت کاری
اجرای روشنایی
تعمیر دستگاه قدیمی
اجرای آبشار و رودخانه مصنوعی
نصب ترانس و اصالح و تقویت شبکه برق

تکمیل ساختمان
خرید تجهیزات ایستگاه
آتش نشانی

آسفالت روبروی ایستگاه
ساخت سالن بدنسازی
تجهیزات طبقه دوم برای مواقع اضطراری و مدیریت بحران
نصب تابلو

خرید هتل
هتل

نورپردازی و روشنایی

ساختمان شهرداری

شروع به کار سقف

سنگ لبه
زیرسازی
زیرسازی و سنگ لبه شهرک گلستان
مخلوط ریزی تفکیکی ها

مخلوط ریزی تفکیکی های امینی و بنی سالم
مخلوط ریزی تفکیکی های عالمه و برزگر
مخلوط ریزی تفکیکی های همدانی و موسوی
مخلوط ریزی تفکیکی های حسینی و دژگام

ساخت پارک بانوان

طراحی و تهیه نقشه
تملک زمین

طراحی
ساختمان پالتو

اجرای ساختمان

ماشین حمل زباله
پژو پارس
خرید ماشین آالت

پژو 013
پژو 013
پراید بار

همایش ریحانه النبی
ازدواج آسان
کارهای فرهنگی

مسابقه کتاب خوانی
جشن اعیاد
مسابقه قوی ترین مردان
مراسم روایتگری محرم
جشن پیروزی انقالب

 -0خیابان مروارید منزل سید اکبر موسوی
 -2خیابان اهل بیت جامعی
 -5منزل نوروزی
 -0بلوار امام خمینی سید احمد همدانی
 -3خیابان بهارستان سید ابراهیم حسینی
 -6خیابان بهارستان یوسف زارعی
 -7خیابان مروارید سید عیسی عالمه
 -0خیابان مروارید باغ هاشم حسینی
 -9منزل علیپور
 -01ابراهیم زارعی
 -00منزل احمد جوکار
تعریض ها و تملک

 -02مدرسه حضرت بتول
 -05خیابان مروارید حاج حسین دوستکام
 -00تعریض ها و تملک
 -03احمد کشتکاری
 -06حسن صفری
 -07هاشمیه عبدالهی
 -00غالمحسین بلوچی
 -09ایوب فرح
 -21سیده سکینه موسوی نژاد
 -20علی تقوی
 -22عبدالرسول واثقی

تعریض ها و تملک ادامه

-25

بتول غالمی

-20

اسماعیل کرمی

-23

علی نصرتی پور

-26

اسماعیل رحمانی

-27

رضا صائمی

-20

مسلم محمدی

-29

حسن عبدالهی

-51

کلثوم محمدی

-50

سکینه حسینی

-52

فاضل سیفی

-55

سید هادی موسوی

-50

غالمحسین غالمی

-53

احمد اسماعیلی

-56

سید محمد علی پور

-57

سید حسن خلیلی

-50

هادی حسنی

-59

سید عیسی عالمه

-01

زینب طاهری

-00

حسین صفری

تعریض ها و تملک ادامه

-02

سید اکبر موسوی

-05

سید هاشم موسوی

-00

غالمرضا امینی

-03

محمود تقوی زاده

-06

سیده کبری سالمی

-07

سید احمد برهانی نسب

-00

سید محمود جعفری

-09

عبدالرضا محمد زاده

-31

سید محمدجواد سجادی

-30

باقر شهیدی

-32

سید احمد همدانی

-35

غالمرضا صالحی

-30

مهدی جوکار

-33

صفر تقوی

-36

هادی کشاورز

-37

محمدطاهر مرادی

-30

حسین کهنسال

-39

محمد کهنسال

-61

علی منصوریان

-60

رضا طیبی زاده

-62

علی برزگر

-65

یعقوب بهمنی

-60

مسعود آریامنش

-63

غالمحسین کشاورز

سنگ لبه
خیابان حافظ

زیرسازی

قیرپاشی و آسفالت

خاک برداری و خاک ریزی زمین چمن مصنوعی فوتبال تربیت بدنی
آماده سازی و زیرسازی و بتن ریزی زمین فوتسال آموزش و پرورش
اداره مالیاتی
سازمان تامین اجتماعی
کمک به ادارات و نهادها

اداره آموزش و پرورش
باشگاه های ورزشی
ستاد نماز جمعه
راهنمایی و رانندگی
سازمان تبلیغات
اداره کار
هیئت های ورزشی
هیئت های مذهبی

ساخت آبراه جهت هدایت آب های

بلوار امام حسن

سطحی

خیابان امام رضا

 -0نخاله برداری
 -2مخلوط ریزی و پرکردن گودال
تلویزیون شهری

 -5اصالح شبکه برق و جابجایی ترانس برق
-0عملیات محوطه سازی
 -3نصب و راه اندازی تلویزیون شهری
 -0تکمیل نمازخانه وتجهیز
-2نصب تمثال شهدا در ورودی

مجموعه پارک کوهپایه و

-5بهسازی وزیباسازی و نصب تاسیسات اطراف استخر

قبور مطهر شهدا

-0اجرای تک لبه خیابانهای منتهی به پارک
-3درخت کاری کوهپایه فاز دوم
-6زیرسازی خیابانهای اطراف
-7اجرای پارکینک کنارورزشگاه
-0شروع احداث سرویس بهداشتی
-9نصب روشنایی
 -01ساخت المان قبورشهدا
 -00آسفالت خیابانهای منتهی به پارک

 -0تملک و تعریض
-2جابجایی و اصالح شبکه برق
بهسازی ورودی
خیابان نماز

-5اجرای کف سازی
 -0نصب المان
 -3نصب روشنایی
-6گل کاری

-0زیرسازی
بلوارامام علی و بهسازی اطراف
میدان امام علی

-2اجرای تک لبه
-5اسفالت{حاشیه بلوارازمیدان امام علی تا میدان انتظام}
-0اجرای دو دهنه پل
-3اصالح و جابجایی پایه های برق
-6تعریض و تملک
-7اسفالت دوباند بلوارو اطراف میدان امام علی تا بلوارکشاورز

خیابان انقالب به طول  011متر

-0جمع اوری اسفالت قبلی
-2مخلوط ریزی وزیرسازی
-5اسفالت

-0اجرای زیرسازی
پیاده رو سالمت کنار شهرداری

-2بتن ریری
-5اجرای کف سازی
-0نورپردازی
-3درخت کاری

-0جمع اوری اسفالت قبل
-2اجرای تک لبه
خیابان مروارید
به طول  011متر

-5جابجایی پایه برق
-0تملک و تعریض
-3زیرسازی
-6اسفالت

-0خاک برداری
-2زیرسازی
ساخت استخربرای تامین اب فضای سبز

-5اجرای سازه بتنی
-0اب گیری
-3اجرای خط انتقال اب

-0نصب تابلوخوش امد ورودی از سمت عسلویه
نصب تابلوهای شهری و تبلیغاتی

-2نصب تابلوهای تبلیغاتی اتوبانی
-5نصب تابلوهای ورودی بلوارها
-0نصب تابلوهای سطح شهر کوچه هاو خیابانها

-0محوطه سازی و زیر سازی
-2بتن سازی
کارگاه بتن

-5انتقال برق و نصب ترانس
-0نصب دستگاهها
-3تولید بلوک و سنگ لبه

-0نصب المان
-2اجرای تک لبه
ورودی تنگ مهر

-5زیر سازی
-0درخت کاری
-3نصب روشنایی
-0تعریض و تملک

خیابان اهل بیت

-2زیرسازی
-5اسفالت
-0نصب روشنایی

-0اجرای تک لبه کنار بلوار
-2تعویض تک لبه رفوژ وسط
-5ترمیم و تکمیل اسفالت
بلوارفاطمیه

-0اصالح شبکه برق بلوار فاطمیه
-3تعویض روشنایی وسط بلوار
-6رنگ امیزی

-0تعویض تک لبه رفوژ وسط
بلوار فرهنگ

-2ترمیم اسفالت
-5نورپردازی
-0چمن کاری

-0اجرای تک لبه
-2زیر سازی
کندرو بلوار پارسیان

-5اصالح و جابجایی پایه های برق

به طول  531متر

-0نصب روشنایی
-3تعریض و تملک

-0اجرای روشنایی ازصادره تا فاریاب
روشنایی اتوبان
پارسیان و خلیج فارس

-2اجرای روشنایی از انتهایبلوار خلیج فارس تا روستای قلعه

-0برقی کردن چاه
-2تجهیزکامل چاه افتخاری
راه اندازی سه چاه اب

-5تعویض کامل چاه اول شهرداری

برای ابیاری فضای

-0انتقال اب چاه ها به استخر

سبز

-3تملک چاه بنی سالم
-6کف شکنی و قالب بندی هرسه چاه برای جلوگیری از ریزش

-0نقاشی دیوارهای سطح شهر
نفاشی و رنگ امیزی

-2نقاشی هرساله کلیه تک لبه ها،نرده ها و پایه های روشنایی

سطح شهر

-5خط کشی خیابان ها

-0زیرسازی و قلوه ریزی
ترمیم کانال ها
سطح شهر

-2اسفالت

-0اجرای تک لبه
بهسازی ورودی

-2زیرسازی

پمپ گاز

-5اسفالت
-0درخت کاری

-0زیر سازی
بلوار کوثر روبروی
فاطمیه

-2اجرای تک لبه
-0خرید قاب

اجرای فالورباکس

-2تولید گلدان
-5اجرای

 -0کوچه ششم خیابان نیایش

-2

کوچه نهم فاز اول انقالب

 -5کوچه حمید -روشن دل
 -0کوچه سلیمان زارعی
 -3کوچه ششم علی قاسمی
 -6کوچه احمد رحمانی
 -0کوچه مهمانسرای شهرداری

-7

کوچه دهم نارنجستان

-9

کوچه ششم-خیابان ارشاد

حافظ
 -01خیابان -
 -02کوچه سوم-خیابان ارشاد
 -00کوچه یکم خیابان گلزار شهدا

-

اسفالت و زیر سازی

مروارید کوچه شهید سید کاظم موسوی
 -01خیابان -
 -01کوچه بنی -هاشم

کوچه ها و معابر

 -01کوچه حاج-اسماعیل صادقی

سطح شهر و محله ها

حسینیه زینبیه
 -01کوچه -
محمد کشتکار سید احمد موسوی
 -07کوچه -
اسماعیل غالمی
 -01کوچه -
کانون خرد
 -21کوچه -
حبیب عباسی
 -09کوچه -
 -20کوچه ششم-خیابان ایثار
حسینیه ام البنین
 -22کوچه -
 -21کوچه هفتم -خیابان ایثار
چهارم خیابان ایثار
 -21کوچه -
 -21کوچه دوم -خیابان ایثار
 -21کوچه دوم -بلوار امام علی
چهارم بلوار امام علی
 -27کوچه -
مالک اشتر بلوار امام علی
 -21خیابان -

-

 -11کوچه هفتم خیابان امام رضا
مهدی حسن زاده
 -12کوچه -
 -10کوچه هفتم-غربی شهرک امام رضا
 -11کوچه اول-خیابان آبشار
 -29کوچه مهدی علی زاده

-

خمینی خیابان نهم
 -11بلوار امام -
 -11کوچه اول -غربی خیابان نهم
 -17کوچه دوم-غربی خیابان نهم
 -11کوچه هفتم-بلوار امام حسن
 -11کوچه هشتم -بلوار امام حسن
فرعی غالم رحیمی
 -19کوچه -
 -11کوچه اول -خیابان مالک اشتر
 -12کوچه دوم -خیابان مالک اشتر
 -10کوچه سوم -خیابان مالک اشتر
چهارم خیابان مالک اشتر
 -11کوچه -
 -11کوچه پنجم-خیابان مالک اشتر
 -11کوچه پنجم -خیابان مالک اشتر
 -11کوچه ششم -خیابان مالک اشتر
 -07کوچه پنجم-خیابان سلمان فارسی
 -00کوچه سوم خیابان سلمان فارسی
 -31کوچه اول خیابان سلمان فارسی
 -09کوچه حسن زارعی
 -30کوچه عبداهلل صالحی
 -32کوچه رسول صالحی
 -30کوچه کاظم کهسار
 -35کوچه شهید علی صفری خیابان ایثار
 -33کوچه چهارم خیابان جانبازان
 -36کوچه پنجم خیابان جانبازان
 -30کوچه باقر محمدی
 -37کوچه غضنفر شیرزاد
 -39کوچه رضا علیپور
 -61جلو پمپ بنزین جدید
 -60کوچه اسداهلل سجادی

-0جلوی مدرسه حافظ
-2جلوی اموزش و پرورش
-5جلوی حسینیه مرحوم رشید
-0جلوی حسینیه عالمه
-3خیابان بهارستان سید احمد صمدانی
-6جلوی اداره دامپروری
موزاییک سطح شهر
موزاییک مشارکتی منازل و مغازه ها

-7خ ایثارسید صادق موسوی
-0خ فاطمیه سید اسماعیل موسوی(قاضی)
-9خ نماز محمدرضا عالمه
-01اداره اطالعات
-00حسینیه چهارده معصوم
-02بلوارفاطمیه روبروی من
-05خیابان امام رضا روبروی منزل جواد اکبری

میدان امام حسین (قتلگاه)

طراحی و تهیه نقشه
تملک زمین های اطراف

مشارکت در انتقال آب

شهرک بسیحیان
روستای صادره

