دستاوردها و اقدامات معاونت مهندسي و ساخت در سال 7931
اداره ساخت و توسعه راهها
آخرين به روزرساني اسفندماه 7931

ساَُای اطلی ي فشعی
تعذاد پشيطٌ َای دس دست اجشا35 :
طًل قشاسدادَا 316/5 :میلًمتش شامل :
احذاث ساٌ اطلی  9/8 :میلًمتش (قطعٍ 4الف مشُذ-سشخس)
بُساصی ساٌ  163/1 :میلًمتش
باوذ ديم 131/6 :میلًمتش
جمع مبلغ مل قشاسدادَا  536 :میلیاسد تًمان
جمع اعتباس پشداخت شذٌ  222:میلیاسد تًمان
اعتباس مًسدویاص جُت اتمام  609 :میلیاسدتًمان (با احتساب َضیىٍ َای تعذیل ي مابٍ التفايت قیش)
متًسط پیششفت فیضینی (يصوی) ٪ 37/34 :
مطالبات پیماوناسان  74 :میلیاسدتًمان

پشيطٌ َای آمادٌ بُشٌ بشداسی ساٌ اطلی ي فشعی  :بٍ طًل  3007میلًمتش
تقاطع سىگ بست با احتساب سمپ ي لًپ ي پلُای خاص بٍ طًل  9/2میلًمتش
قسمتی اس قطعٍ  3تشبت حیذسیٍ – باخشص بٍ طًل  7/5میلًمتش
سباط سىگ – مذمه بٍ طًل  2میلًمتش
دسگض – لطف آباد بٍ طًل  205میلًمتش
يسيدی ي خشيجی قًچان بٍ طًل  2میلًمتش
تقاطع غیش َمسطح وشاط
سيساصی ماشمش -سٍ ساَس شادمُش بٍ طًل  5میلًمتش
بُساصی مشُذ گلبُاس بٍ طًل  2/5میلًمتش

پشيطٌ َای بُشٌ بشداسی شذٌ دس سال  97بٍ طًل  66 :میلًمتش
باوذ ديم خًاف – سالمی با احتساب ديسبشگشدان بٍ طًل  25میلًمتش
تایباد – ديغاسين بٍ طًل  3/5میلًمتش
قطعٍ  1تایباد – تشبت جام بٍ طًل  11میلًمتش
ساٌ دستشسی دسگض – مبنان – ديغایی بٍ تًول آسفات بٍ طًل  2/5میلًمتش
سيمش آسفالت ماَل – سبضياس بٍ َمشاٌ پل صیشگزس سیًوذ بٍ طًل  1/5میلًمتش
سيمش آسفالت مشُذ -سشخس بٍ طًل  2/5میلًمتش
بُساصی مشُذ -گلبُاس بٍ طًل  2/5میلًمتش
سباط سىگ – مذمه بٍ طًل  5میلًمتش
تقاطع غیش َمسطح فًالد محًس ویشابًس – فیشيصٌ
محًس سیمان قطعٍ  4بٍ طًل  4میلًمتش
سيمش آسفالت آصادساٌ مشُذ – باغچٍ بٍ طًل  5میلًمتش
سيمش آسفالت تًپنای گلبُاس – مشُذ بٍ طًل  3/5میلًمتش

اداره فني و اجرايي
دس حال حاضش بالغ بش  97پشيطٌ استاوی بٍ متشاط  183211متش مشبع پشيطٌ ،با پیششفت فیضینی میاوگیه
76دسطذ دس حال اوجام می باشذ( مٍ 6895متشمشبع اص آن پشيطٌ َای جذیذ شامل  5مشمض بُذاشتی
دسماوی ي  2پشيطٌ يسصشی می باشذ)0
 پروشه هاي ملي درحال اجرا در سال :31
آخشیه يضعیت پشيطٌ َای ملی شامل  3پشيطٌ بٍ متشاط 48882متشمشبع دس شُشستان َا بٍ ششح صیش:
 -1دي پشيطٌ بیماسستاوی (بیماسستان َای ویشابًس ي تشبت حیذسیٍ)
 -2یل پشيطٌ اداسٌ مل فشَىگ ي اسشاد اسالمی(مشُذ) –با صیش بىای  3182متش مشبع ياقع دس بًلًاس
شُیذ واطشی
 پروشه هاي استاني درحال اجرا در سال :31
آخشیه يضعیت پشيطٌ َای استاوی شامل  97پشيطٌ بٍ متشاط  183211متشمشبع دس  27شُشستان بٍ ششح صیش:
اعتباس مظًب مل پشيطٌ َا دس سال  288821 : 97میلیًن سیال
تخظیض مل پشيطٌ َا دس سال  156545 : 97میلیًن سیال

 -1شانسده پروشه مجتمع فرهنگي هنري و علوم قرآني
 -2شانسده پروشه فرمانذاري و بخشذاري
 -3بيست و هفت پروشه مركس بهذاشتي و درماني
 -4يازده پروشه ورزشي
 -5سيسده پروشه مجتمع اداري
 -6دو پروشه ساختمان انتقال خون مركسي
 -7هفت پروشه كتابخانه
 -8يك پروشه ساختمان اورشانس
 -9دو پروشه پسشكي قانوني
 -11يك پروشه نذامتگاهي

 پروشه هاي بهره برداري شده در سال31
پشيطٌ َایی مٍ با  100دسطذ پیششفت فیضینی دس سال 97تحًیل دستگاٌ بُشٌ بشداس شذٌ است:
9پشيطٌ شامل :بخشذاسی عطامل ي جىگل ،متابخاوٍ ساصی جًیه ،متابخاوٍ اوابذ بشدسنه ،مشمض
بُذاشتی-دسماوی مالتٍ مىاس ،مىٍ بیست ي عسگشیٍ مشُذ ي مشمض بُذاشتی دسماوی جًادیٍ تشبت
حیذسیٍ-مجتمع فشَىگی ي َىشی چىاسان


اخز ستبٍ عالی بشای  8پشيطٌ اص شًسای فىی استاوذاسی محتشم دس سال 97

گسارش كلي پروشه هاي حاشيه شهرها –بازآفريني شهري در كالن شهر مشهد مقدس
–سبسوار -تربت حيدريه و نيشابور
دس حال حاضش  58پشيطٌ با پیششفت فیضینی میاوگیه  76دسطذ بٍ ششح ریل دس حال اجشا می باشذ
تعذاد پشيطٌ َای افتتاح شذٌ تا مىًن  22پشيطٌ می با شذ0
 4پشيطٌ داوشگاٌ علًم پضشنی با صیش بىای (مشمض جامع سالمت-ايسطاوس)  2672متش مشبع
 11پشيطٌ وًساصی مذاسس با صیش بىای(ساله يسصشی –مذاسس)  12888متش مشبع
 8پشيطٌ ششمت آب يفاضالب (جمع آيسی فاضالب دس پُىٍ َای تعشیف شذٌ)  102000متش طًل
 12پشيطٌ ششمت ویشيی بشق)ایجاد سيشىایی-اطالح شبنٍ-تعًیض مابل)  256000متش طًل
 14پشيطٌ شُشداسی (پاسك-آتش وشاوی -معابش-سيدخاوٍ مشف سيد-خاوٍ محلٍ) 57354متش مشبع
 3پشيطٌ ساصمان بُضیستی 3535متش مشبع
 4پشيطٌ متابخاوٍ  2305متش مشبع
یل پشيطٌ مالوتشی  901متش مشبع
یل پشيطٌ ممیتٍ امذاد امام خمیىی  945متش مشبع

