
گزیده اقدامات واحد امور شهر 

منطقه

98سال 



متر مربع12500و تسطیح معابر سطح محدوده منطقه یک زیرسازی 

فقره175جمع آوری و برش تابلوهای غیر مجاز 

حلقه 29متر به تعداد 360حفر چاه جذبی سطح محدوده منطقه 

اجرای الیروبی لوله گذاری آب های سطحی جداول روبسته وکانالهای آبهای سطحی 
متر112485دستی و سطح محدوده منطقه با دستگاه واتر جت 

لکه گیری و مرمت و روکش آسفالت دستی اکیپ امانی امور شهر  معابر سطح 
متر مربع15240محدوده منطقه 

همسطح سازی دریچه آبهای سطحی  سطح محدوده منطقه و بلوار شهید قدوسی 
مورد88شرقی به تعداد

عدد175تعمیر و مرمت دالهای بتنی سطح محدوده منطقه به تعداد 

تسطیح ، بارگیری نخاله و ضایعات وپاکسازی علف های هرز زمینهای باز سطح محدوده 
متر مربع 44000مورد به میزان 87منطقه 



متر مربع12500زیرسازی و تسطیح معابر سطح محدوده منطقه یک 



ارگذر ها و چاله پمپ و تست الکتروپمپ های کنو پاکسازی گل و الی الیروبی 
مورد32و زیر گذرهای سطح محدوده منطقه به تعداد 



انه تعمیر و نصب پنلهای بتنی شکسته شده و آب برده کنار گذر رودخ



فقره15فقره و منازل 50رفع آبگرفتگی معابر 



همکاری با شهرداری منطقه سه در منطقه سعدیه و بلوار گلستان



همسطح سازی دریچه آبهای سطحی  سطح محدوده منطقه و بلوار شهید
مورد88قدوسی شرقی به تعداد



فقره175جمع آوری و برش تابلوهای غیر مجاز 



3700ست اجرای پاکسازی تبلیغات غیر مجاز و هرزه نویسی به وسیله سندبال
مترمربع



حلقه 29متر به تعداد 360حفر چاه جذبی سطح محدوده منطقه 



عدد175تعمیر و مرمت دالهای بتنی سطح محدوده منطقه به تعداد 



اصالح و تعریض چاله پمپ زیر گذر شهید مطهری



ح بر سطلکه گیری و مرمت و روکش آسفالت دستی اکیپ امانی امور شهر  معا
متر مربع15240محدوده منطقه 



عدد32عدد و سطل زباله 93عدد و صندلی 60نصب گلدان 



سطح باز تسطیح ، بارگیری نخاله و ضایعات وپاکسازی علف های هرز زمینهای
متر مربع 44000مورد به میزان 87محدوده منطقه 



ه اصالح ، نصب و رفع مشکل تابلوهای معرف معابر سطح محدوده منطق
مورد88



196تعمیر و جوشکاری  و نصب سری حوضچه آبهای سطحی محدوده منطقه
مورد



و اجرای رنگ آمیزی تک لبه ، دیواره های مشرف به معابر ، مبلمان شهری
متر مربع2550سازه های سطح محدوده منطقه یک



خیابان 4/4بلوار جمهوری اسالمی و کوچه 32اجرای چاله پمپ کوچه 
جهاد



اجرای لوله گذاری عرض بلوار شهید قدوسی شرقی



ی اجرای الیروبی لوله گذاری آب های سطحی جداول روبسته وکانالهای آبها
متر112485سطحی سطح محدوده منطقه با دستگاه واتر جت متر و دستی 



متر مربع620تعمیر و مرمت موزائیک فرش معابر سطح محدوده منطقه 



ه حدودجمع آوری بنر ، پالکارد وتبلیغات غیر مجاز و تاریخ گذشته سطح م
منطقه



تعویض  سری و تعریض چاله پمپ زیر گذر نشاط به بازار انقالب



تان اجرای چاله پمپ کنارگذر ضلع جنوب رودخانه خشک پشت بیمارس
نمازی



کش اجرای لوله گذاری حاشیه بلوار شهید چمران و پل شهیدان شیخی و رو
آسفالت



اجرای چاله پمپ و نصب الکتروپمپ کنارگذر ضلع شمال پل نمازی


