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ظور 

سن 

      

 گاز شروع ش

ت گاز منعقد ش

به منظ.  گرديد

 نظارت بر حس

          .باشد
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چال با شركت

طعه با شركت

شروع 1390 

 پامچال جهت

بريال مي 760

 

به پروژه پامچ

قط 220شعاب 

رايي از آذرماه

رفاه و موسسه

/000/000ز 

ي گازرساني ب

كشي براي انش

ت عمليات اجر

ي از صندوق ر

با شركت گاژه

گازرساني  

بكه اختصاصي

فاري و لوله ك

داري صفا دشت

ئما نمايندگاني

رارداد اين پروژ

 

راي شبكه گ

رداد ايجاد شب

ل قرارداد حفا

حفاري از شهرد

سفالت جاده دا

ست كه مبلغ قر

.رده شده است

اجر:1يات

جهت عقد قرار

 ماه همين سال

ريافت مجوز ح

صدمه ديدن آس

قابل ذكر اس .ند

جام پروژه آور

 عملي

مذاكره ج 138

 پاياني اسفند

دري مستمر و 

ات ناشي از ص

ي حضور داشتن

ي عكس از انج

 

 

89از آذرماه 

در روزهاي

با پيگيري هاي

كاهش خسار

اجراي حفاري

در ادامه تعداد
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 پروژه با رعا

ذاري انجام شد

390ئل مهرماه 

در ادامه چند 
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فالت خيابان ،

فاري و لوله گذ

پ شناور در اوائ

.شد چال اقدام

ن پوشش آسف

سازمان آب حف

پمپ. شروع شد

ط موسسه پامچ

متر صدمه ديد

خذ مجوز از س

و آبدهي باغ ش

توسطندازي آن 

پ چاه باغ

 عمل براي كم

پس از ا  رفاه،

 شناور تبديل و

ير پمپ و راه ان

تعمير پمپ:

ضرورت دقت

توسط صندوق

غالفي به پمپ

يري براي تعمير

 .ت

2عمليات  

ي درخت و ض

  .شد 

ت ريب شده بود

 پمپ شفت و غ

ان پيگيز آن زم

 آورده شده است

جود ريشه ها

باشال انجام مي

چاه باغ كه تخر

 شناور سيستم

از.  از كار افتاد

ز اين عمليات

 

با توجه به وج

احتياط در حا

  

دو سال قبل چ

با خريد پمپ

آسيب ديده و

قطعه عكس از
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