
عرض  طول

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی3350307امور ساختمان  سرک وتنویر پروژه پدوله1

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی5600608 رحمن مینهEامور ساختمان  سرک قسمت 2

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی1750305امور ساختمان سرکهای قسمت ج خوشحال مینه3

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی5707سرک ارتباطی جدید ناحیه نهم و پل مربوط آن4

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی200020سرک های حصه اول پارک های صنعتی5

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی13511010امور ساختمان سرک شیرپور6

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی344040قندهار- متره دشت برچی الی سرک کابل 40ادامه ساختمان  سرک 7

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی265420امورساختمان سرک عرفانی8

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه انتقالی1150122امور ساختمان سرک اعتبار از پل باغ عمومی الی پل خشتی9

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه انتقالی11و17امور ساختمان پل موتر رو واقع چهارراهی دهکیپک10

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی104و5007ساختمان سرک وزارت عدلیه وسرک اداره امورتنظیم ریاست ها11

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه انتقالی10006011بهسازی سرک از چهارراهی سرای شمالی الی لب جر12

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید1100811امور ساختمان سرک جوار حوزه یازدهم الی سرک حلقوی مرزا عبدالقادر بیدل13

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید7امور هموار کاری وجغل اندازی سرکهای  فازدوم پروژه پدوله14

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید9امورساختمان سرک مارکیت مکروریان سوم15

16
امورساختمان سرک عمومی شصت متره از سرک عمومی بگرامی لته بند الی سرک اتصالی 

جالل آباد-کابل
اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید59196021

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید1500408لوگر-امورساختمان سرک اتصالی رحمن مینه از چهارراهی ستانکزی الی سرک کابل17

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه انتقالی1000617ساختمان سرک جنازه جای18

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید8004ساختمان سرک چمن ببرک سمت غرب مارکیت میوه19

ی کابل برای سال مالی کشافی  شاروال 1399لست مکمل   پروژه های ان

ره
ما

ش

تفصیالت
ه متر عاد ب موقعیت اب

(ناحیه)
ه روژ وع پ مالحظاتن ه روژ حالت پ تطبیق کننده
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عرض  طول

ی کابل برای سال مالی کشافی  شاروال 1399لست مکمل   پروژه های ان

ره
ما

ش

تفصیالت
ه متر عاد ب موقعیت اب

(ناحیه)
ه روژ وع پ مالحظاتن ه روژ حالت پ تطبیق کننده

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید12الی6508 امور ساختمان سرک سناتوریم مقابل لوی سارنوالی20

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید7الی1805(سمت غرب لوی سارنوالی)ساختمان کوچه مسجد اعلی حیدری 21

22
 امور ساختمان سرک مسجد حضرت یعقوب از سرک میرزا عبدالقادر بیدل الی سرک کوتل 

خیرخانه
اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید1611الی150012

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید8الی3005امور ساختمان  سرک غازی ادی چهلستون23

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید3004.5ساختمان کوچه مسجد ابراهیم خلیل اهلل24

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید1200امور ساختمان سرکهای نود فامیلی25

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید130016 امور ساختمان  سرک شهرک افغان26

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید6الی22005 امور ساختمان   سرک قلعه احمد خان27

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید6الی32004امور ساختمان سرک الوخیل از سرک قلعه زمانخان الی سرک کابل جالل آباد28

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید1217الی42006امور ساختمان کوچه های سر کوتل خیرخانه29

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید518الی26003 امور ساختمان  سرک قلعه زرین از سرک بختیاران الی منازل رهایشی ده یحیی30

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید550619 امور ساختمان  سرک های تنگی غارو31

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید5000620امورساختمان سرک قریه مالبابا و قریه ایلیاس خیل32

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید2000622امورساختمان سرک دوم وسوم حسین خیل33

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید810الی7506امور ساختمان سرک مسجد بی بی روقیه34

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید2500613امور ساختمان سرک شهرک اتفاق35

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید2500621امورساختمان سرک از پل شاروالی الی پل چینائی ها36
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عرض  طول

ی کابل برای سال مالی کشافی  شاروال 1399لست مکمل   پروژه های ان

ره
ما

ش

تفصیالت
ه متر عاد ب موقعیت اب

(ناحیه)
ه روژ وع پ مالحظاتن ه روژ حالت پ تطبیق کننده

سکتور خصوصیپروژه انتقالی11و4امور مربوط به ترانسپورت عامه37

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه انتقالیمختلف نواحیساختمان مرحله دوم پلهای هوائی پیاده رو38

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالیمختلف نواحیساختمان ایستگاه بس درنو مسیرمختلف39

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالینواحی سایرساختمان پیاده روها در نواحی مختلف از نوع انترالک40

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه انتقالینواحی سایرترتیب  پالن زیربنای  ترانسپورت41

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالینواحی سایرامور ساختمان مسیر های بایسکل رو42

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید1ساختمان بازار شبانه دراطراف دریای کابل اعتبار از شاه دوشمشیره الی پل باغ عمومی43

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدیدنواحی سایرامور ساخت وساز زیربنای تنطیفی44

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه انتقالی18اعماردیوارگزک ومطالعه مدیریت زباله ها در گزک45

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدیدنواحی سایرامور سرسبزی باغ کابل46

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه انتقالی8امور پاک کاری کول حشمت خان47

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید2اعمار تصفیه خانه فاضالب شاروالی کابل48

تکمیل استسکتور خصوصیپروژه انتقالی11ساختمان پارک شرید سبز حصه سوم49

اغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه انتقالی4امور ساختمان پارک شهر نو50

تکمیل استسکتور خصوصیپروژه انتقالی16ساختمان پارک مکروریان اول51

آغاز نگردیدهریاست سرسبزیپروژه جدیدنواحی سایرپروژه های امور سرسبزی52

آغاز نگردیدهریاست سرسبزیپروژه انتقالینواحی سایرنصب سیستم آبیاری قطره ئی درهفت گلدانهای سرکها53

تحت کارریاست کارح ومپروژه انتقالینواحی سایربهسازی چهارراهی ها54

تحت تدارکاتسکتور خصوصیپروژه انتقالینواحی سایرتهیه، تدارک، و نصب سگنال های ترافیکی در سطح شهر کابل55



عرض  طول

ی کابل برای سال مالی کشافی  شاروال 1399لست مکمل   پروژه های ان

ره
ما

ش

تفصیالت
ه متر عاد ب موقعیت اب

(ناحیه)
ه روژ وع پ مالحظاتن ه روژ حالت پ تطبیق کننده

تحت کارریاست کارح ومپروژه انتقالینواحی سایرprecostریخت عناصر پیش ساخت 56

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالینواحی سایر متر کتاره های کنار سرک25000تهیه، تدارک و نصب 57

تحت کارریاست کارح ومپروژه انتقالی8امور ساختمان یکباب هنگر58

اغاز نگردیدهریاست کارح ومپروژه انتقالینواحی سایرترمیمات نواحی  وریاست ها بشمول ترمیمات چهاردروازه دخولی شهر59

تحت کارریاست کارح ومپروژه انتقالی2امور ساختمان آرشیف شاروالی کابل60

تحت کارریاست کارح ومپروژه انتقالی7اعمار مجدد احاطه وسایر ملحقات باغ قلعه فتوح61

تحت کارریاست کارح ومپروژه انتقالی1150605امور ساختمان و اسفالت ریزی سرک چوک کمپنی الی پل کمپنی62

تحت کارریاست کارح ومپروژه انتقالی3120608امور ساختمان سرک مقابل نساجی بگرامی الی دریای لوگر63

آغاز نگردیدهریاست کارح ومپروژه انتقالی3132کانال جوار زیر زمینی الی دریای کابل64

تحت کارریاست کارح ومپروژه انتقالی6اعمار پل ودیوار استنادی کانال گلخانه حربی شوونحی65

تحت کارریاست کارح ومپروژه انتقالینواحی سایرحفظ و مراقبت سرکها و ترمیم پایه تنویر جاده ها66

تحت تدارکاتسکتور خصوصیپروژه انتقالی8امور الئیتنگ وتنویرسرک مقابل نساجی بگرامی67

آغاز نگردیدهپروژه انتقالینواحی سایرامورات عاجل68

آغاز نگردیدهریاست کارح ومپروژه انتقالی3امورتزئینات باغ وحش کابل69

آغاز نگردیدهریاست کارح ومپروژه انتقالی2ترمیمات داخل زیر زمینی واقع محمد جانخان وات70

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی4کانکریت ریزی صحن ریاست تنظیف71

ابل72 با سازی شهر ک تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی2زی

آغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه انتقالی2تحکیمات امنیتی شاروالی کابل73

آغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید18امور ساختمان تعمیر ناحیه هژدهم74



عرض  طول

ی کابل برای سال مالی کشافی  شاروال 1399لست مکمل   پروژه های ان

ره
ما

ش

تفصیالت
ه متر عاد ب موقعیت اب

(ناحیه)
ه روژ وع پ مالحظاتن ه روژ حالت پ تطبیق کننده

آغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه انتقالی2121امور ساختمان احاطه ناحیه 75

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالیD15-415ساختمان  دو بالک 76

تکمیل استسکتور خصوصیپروژه انتقالی2سیستم الکترونیک مدیریت پروژه ها77

تحت کارریاست استمالکپروژه انتقالینواحی سایرامور استمالک ساحات78

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی9397ساختمان دیوار استنادی پل حسن خان الی پل قلعه غیبی چهلستون79

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی12و16339کانال جوی اجمیرورد آبهای سطحی بگرامی80

تحت تدارکاتسکتور خصوصیپروژه جدیدساختمان کانال رد آبهای سطحی قلعه زمانخان81

آغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید259ساختمان قسمت باقیمانده کانال قلعه شانان82

 مسیر نواحیتحکیم سواحل دریای کابل83

دریا
آغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید

آغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدید86016امور ساختمان کانال الی جرعمومی جبار خان84

آغاز نگردیدهسکتور خصوصیپروژه جدیدنواحی سایرکرایه گیری وسایط85

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالینواحی سایر(قسمت اول وقسمت دوم)پروژه آدرسنگ  در شهر کابل 86

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالینواحی سایرسهم شاروالی کابل درپروژه های هبیتات87

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالینواحی سایرتست های البراتواری88

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالینواحی سایرخدمات آگاهی دهی ترافیک89

تحت تدارکاتسکتور خصوصیپروژه انتقالینواحی سایرخریداری موتر خط اندازی جاده ها90

اغاز نگردیدهریاست انسجام ترافیکپروژه جدیدنواحی سایرانسجام امور ترافیک91

تکمیل استسکتور خصوصیپروژه انتقالی3پروزه امور ساختمان طعام خانه ترافیک92

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالینواحی سایر(اتحادیه اروپا)پروژه  حمایت شاروالی کابل 93
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عرض  طول

ی کابل برای سال مالی کشافی  شاروال 1399لست مکمل   پروژه های ان

ره
ما

ش

تفصیالت
ه متر عاد ب موقعیت اب

(ناحیه)
ه روژ وع پ مالحظاتن ه روژ حالت پ تطبیق کننده

اغاز نگردیدهریاست مالی واداریپروژه انتقالی2خریداری وسایط شاروالی94

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی2ساختمان  منار شهدا ی رسانه ئی95

تحت کارریاست کارح ومپروژه انتقالی604 4,000         کیلومتر4 ساختمان و اسفلت سرک اعتبار از چهاراهی بره کی الی سرای شمالی بطول96
بودجه ملی

تحت کارریاست کارح ومپروژه انتقالی6016 4,000         کیلومتر4 ساختمان واسفلت  سرک قلعه زمان خان بطول97

98
 ناحیه 34 ساختمان سرکهای فرعی پروژه رهایشی محافظین ریاست جمهوری واقع بالک

دوازدهم
تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی12

تحت کارریاست کارح ومپروژه انتقالی3012 2,550          کیلومتر2.55ساختمان واسفالت سرک پروژه امنیت ملی بطول99

 12               کیلومتر12.37   ساختمان سرکهای فرعی دشت برچی بطول 100
 مقاطع

مختلف
تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالی13

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالیساختمان پل شینه101

تحت کارسکتور خصوصیپروژه انتقالیساختمان  پل پاچا102

تحت تدارکاتسکتور خصوصیجدید106الی8 1,239         سنگفرش کارته سه103

تحت تدارکاتسکتور خصوصیجدید128الی8 8,746         سنگفرش ساحه فامیلی های نساجی بگرامی104

تحت تدارکاتسکتور خصوصیجدید16الی8 15,026       واقع احمدشاه بابا مینه9و8سنگفرش ساحه بالکهای 105

تحت تدارکاتسکتور خصوصیجدید1813الی7 5,010         سنگفرش سرک مکتب معرفت وسرک های شهرک عرفانی106

تحت تدارکاتسکتور خصوصیجدید1622 15,841       بگرامیBسنگفرش بالکهای  107

108
ساختمان سرک از چهارراهی قلعه نجارها الی چهارراهی سرورکائینات وازچهارراهی 

(11الت )سرورکائینات الی سه راهی خواجه بغرا
تحت کارKUTIEانتقالی15و11

تحت کارKUTIEانتقالی5(12الت)سرک اتصالی قرغه الی سرک کابل قندهار وسرک چهارراهی سپین کلی الی سرک سیلو109

تحت دیزاینKUTIEجدید22ساختمان سرک شهرک چهل دختران110

111

ترتیب وآماده نمودن جزئیات دیزاین برای دو خطوط سریع السیر     خط اول ازقلعه خواجه الی 

 34الی بت خاک بطول 17کیلومتر    خط دوم از شهرک طالئی ناحیه 39کته خیل  بطول

کیلومتر

تحت دیزاینKUTIEجدید

تحت تدارکاتKUTIEجدید8تهیه وخریداری ماشین االت برای حفظ ومراقبت سرکها112



عرض  طول

ی کابل برای سال مالی کشافی  شاروال 1399لست مکمل   پروژه های ان

ره
ما

ش

تفصیالت
ه متر عاد ب موقعیت اب

(ناحیه)
ه روژ وع پ مالحظاتن ه روژ حالت پ تطبیق کننده

113
خدمات مشورتی برای رسیدگی ساحات شهر به مرکزوتقویت کاربرد سرکهادر شهر کابل 

ودیزاین ساحات مرکز شهر
تحت دیزاینKUTIEجدید

تحت دیزاینKUTIEجدیدبرنامه های ظرفیت سازی ،ورکشاپها وسیمینار وتبادل افکار وتجارب114

تحت کارKUTIEانتقالیمصارفات داخلی عملیاتی115

116
متر  (12,310)هکتار در گذر قسمت دوم فامیلی های پلچرخی شامل  (49.39)بهسازی ساحه 

سرک به مقاطع مختلف
تحت کارKMDPپروژه انتقالی19 12,310      

117
متر سرک  (10,045)هکتار در گذر قسمت اول غرب سرک شتل شامل  (64.37)بهسازی ساحه 

به مقاطع مختلف
         1,080 

 مقاطع

مختلف
تحت کارKMDPپروژه انتقالی11

118
متر سرک به  (19,696)هکتار در گذر قلعه سلطان قسمت سوم شامل  (62)بهسازی ساحه 

مقاطع مختلف
      19,696 

 مقاطع

مختلف
تحت کارKMDPپروژه انتقالی13

 2,375         متر سرک به مقاطع مختلف (15,473)هکتار در گذر قلعه وزیر شامل  (90)بهسازی ساحه 119
 مقاطع

مختلف
تحت کارKMDPپروژه انتقالی5

 590            متر سرک به مقاطع مختلف (6,139)هکتار در گذر وزیر آباد شامل  (28.74)بهسازی ساحه 120
 مقاطع

مختلف
تحت کارKMDPپروژه انتقالی10

 2,326         متر سرک به مقاطع مختلف (6,111)هکتار در گذر بالک اول شامل  (40.83)بهسازی ساحه 121
 مقاطع

مختلف
تحت کارKMDPپروژه انتقالی12

 1,039         متر سرک به مقاطع مختلف (10,385)هکتار در گذر کلوله پشته شامل  (55.68)بهسازی ساحه 122
 مقاطع

مختلف
تحت کارKMDPپروژه انتقالی4

123
متر سرک  (6,551) مترۀ پروژۀ پنجم شامل 80قسمت دوم غرب سرک  (42.20)بهسازی ساحه 

به مقاطع مختلف
         4,958 

 مقاطع

مختلف
تحت کارKMDPپروژه انتقالی11

 13,066      متر سرک به مقاطع مختلف (13,066)هکتار در گذر پانزده شامل  (52.14)بهسازی ساحه 124
 مقاطع

مختلف
تحت کارKMDPپروژه انتقالی13

125
متر سرک به  ( 5,986 )هکتار در گذر توسعوی رحمن مینه شامل  (28.66)بهسازی ساحه 

مقاطع مختلف
         5,986 

 مقاطع

مختلف
تحت کارKMDPپروژه انتقالی8

 4,880         متر سرک به مقاطع مختلف (4,880)بهسازی سرک سر تپۀ کارتۀ نو بطول 126
 مقاطع

مختلف
تحت دیزاینKMDPپروژه انتقالی8

 3,904         متر سرک به مقاطع مختلف (3,904)بهسازی سرک حصۀ اول خیرخانه بطول 127
 مقاطع

مختلف
تحت دیزاینKMDPپروژه انتقالی11

 6,663         متر سرک به مقاطع مختلف (6,663)هکتار در گذر بیست چهار شامل  (30.93)بهسازی ساحه 128
 مقاطع

مختلف
تحت دیزاینKMDPپروژه انتقالی12

 6,902         متر سرک به مقاطع مختلف (7,669)هکتار در گذر قلعۀ نجارها شامل  (54.80)بهسازی ساحه 129
 مقاطع

مختلف
تحت دیزاینKMDPپروژه انتقالی11

130
متر سرک به مقاطع  (6,274)هکتار در گذر خواجه بغرا قدیم شامل  (38.01)بهسازی ساحه 

مختلف
         5,647 

 مقاطع

مختلف
تحت دیزاینKMDPپروژه انتقالی15

 2,350         متر سرک به مقاطع مختلف (2,350)هکتار در گذر ریگریشن شامل  (28.26)بهسازی ساحه 131
 مقاطع

مختلف
تحت دیزاینKMDPپروژه انتقالی5



عرض  طول

ی کابل برای سال مالی کشافی  شاروال 1399لست مکمل   پروژه های ان

ره
ما

ش

تفصیالت
ه متر عاد ب موقعیت اب

(ناحیه)
ه روژ وع پ مالحظاتن ه روژ حالت پ تطبیق کننده

132
متر سرک به  (5,668)هکتار در گذر فامیلی های نوآباد ریشخور شامل  (38.72)بهسازی ساحه 

مقاطع مختلف
         5,101 

 مقاطع

مختلف
تحت دیزاینKMDPپروژه انتقالی7

133
متر سرک به مقاطع  (8,439) فامیلی شامل 500هکتار در گذر شرق  (52.88)بهسازی ساحه 

مختلف
         7,595 

 مقاطع

مختلف
تحت دیزاینKMDPپروژه انتقالی15

134
متر سرک به  (8,500)هکتار در گذر فامیلی های نوآباد ریشخور شامل  (30.83)بهسازی ساحه 

مقاطع مختلف
         8,075 

 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید7

135
متر سرک به مقاطع  (7,797)هکتار در گذر نساجی بگرامی شامل  (35.00)بهسازی ساحۀ 

مختلف
         7,017 

 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید8

136
متر سرک به  (6,270)هکتار در قسمت دوم گذر وزیر آباد شامل  (28.74)بهسازی ساحۀ 

مقاطع مختلف
         5,643 

 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید10

137
متر سرک به  (5,661)گذر بگرامی شامل  "الف"هکتار در قسمت  (40.33)بهسازی ساحۀ 

مقاطع مختلف
         5,661 

 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید22

138
متر سرک به مقاطع  (3,919)هکتار در گذر عقب آبرسانی شامل  (14.42)بهسازی ساحۀ 

مختلف
         3,919 

 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید8

 6,030         متر سرک به مقاطع مختلف (6,700)هکتار در گذر ذاکرین شامل  (31.00)بهسازی ساحۀ 139
 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید17

 10,431      متر سرک به مقاطع مختلف (11,590)هکتار در گذر هفت شامل  (50.00)بهسازی ساحه 140
 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید21

 6,950         متر سرک به مقاطع مختلف (7,898)هکتار در گذر بالک پنج شامل  (40.00)بهسازی ساحۀ 141
 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید12

142
متر سرک به مقاطع  (17,590)هکتار در گذر شهرک نوین شامل  (40.00)بهسازی ساحۀ 

مختلف
      14,952 

 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید14

 4,329         متر سرک به مقاطع مختلف (4,919)هکتار در گذر اول شامل  (34.44)بهسازی ساحه 143
 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید11

144
متر سرک به  (9,120)هکتار در قسمت دوم گذر چهل ستون شامل  (42.25)بهسازی ساحۀ 

مقاطع مختلف
         7,752 

 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید7

 2,975         متر سرک به مقاطع مختلف (3,500)بهسازی سرک قلعۀ احمد خان به طول 145
 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید16

 2,400         متر سرک به مقاطع مختلف (3,000)بهسازی سرک چهار سو به طول 146
 مقاطع

مختلف
تحت پالنKMDPپروژه جدید20

تحت کارKMDPپروژه انتقالی12هکتار پارک سبز مربوط بالک سوم احمد شاه بابامینه (5.52)بهسازی ساحه 147

Jپروژه انتقالی16و9امور ساختمان سرک مقابل مسلخ  وپل جدید مکروریان اول148 IC Aتحت کار


