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 شرح عملیات میزان
مترمربع 2000  بهسازي فضاي سبز فرهنگسراي باران از طریق حذف چمن و کاشت گیاهان پوششی و درخت و درختچه  
مترمربع 645  کاهش چمن و جایگزینی با گل فصلی در رفوژ وسط بلوار آزادي  ( حد فاصل میدان گاز تا چهارراه باغ تخت ) 
مترمربع 780  کاهش چمن و جایگزینی با گل فصلی در رفوژ وسط بلوار آزادي( حد فاصل میدان  گاز تا پل باغ صفا)  
مترمربع 909  کاهش چمن و جایگزینی با گل فصلی در رفوژ وسط بلوارزند ( حد فاصل میدان امام حسین  تا شهرداري) 

مترمربع1370 سط بلوارزند( میدان امام حسین تا میدان نمازي )کاهش چمن و جایگزینی با گل فصلی در رفوژ و   
مترمربع 110  کاهش چمن و جایگزینی با گل فصلی در میدان صدا و سیما روبروي مهمانسراي استانداري 
مترمربع 3000  بهسازي  چمن  در رفوژ وسط بلوار پاسداران حدفاصل سه راه باهنر تا پل معلم 
مترمربع 1000  بهسازي فضاي سبز و کاشت گل رز در بلوار پاسداران حدفاصل زیرگذر یادگار امام تا میدان معلم  

گلدان 110000  کاشت گل فصلی ( شب بو گلدانی ) جهت ایام نوروز  در بلوار ارم ، سه گوش ابتداي مالصدرا ، چهارراه زند ، میدان آوینی 
گلدان 16800 گلدانی در بلوار ارم  کاشت گل هاي الله و سنبل    
گلدان 8000  کاشت گل میمون گلدانی در سطح منطقه 
گلدان 6500  اجراي طرح فرش با استفاده از گل هاي شب بو  گلدانی و شن رنگی در میدان امام حسین (ع) پشت ساعت گل  

مترمربع 100  بهسازي فضاي سبز جلوي مخابرات ولی عصر از طریق کاشت گل فصلی 
مترمربع 19000  کاشت گل فصلی جهت ایام نوروز در سطح منطقه یک 

فالورباکس 50  قراردادن فالورباکس در خیابان مالصدرا و کاشت گل فصلی و درختچه در آن  
اصله 45000  هرس فنی و اصولی درختان و جمع آوري روزانه ضایعات حاصل از هرس 
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 ري ـهـاي شـراي فضـاج
 ردشتـقص 82نبش کوچه 

 97 نوروز ایام جهت یک منطقه سبز فضاي واحد در شده انجام اقدامات ازبخشی  بــر در شــهـشـ

 اسماعیلی دکتر ، شیراز کالنشهر یک منطقه عمومی روابط گزارش به
 .داد خبر بهار از استقبال طرح در آسفالت تن2000 پخش از
  عمرانی و فنی واحد توسط بهار از استقبال طرح آغاز به اشاره با وي 
 بیان  گیري، لکه و آسفالت  پخش مختلف هاي اکیپ کامل آمادگی و

 این مختلف محالت نیاز و یافته انجام ریزي برنامه به توجه با: داشت
 گذشته روز بیست طول در اکیپ چندین آسفالت، گیري لکه به منطقه
 ساماندهی جهت در و نموده پخش را آسفالت تن 2000 حدود

 . اند رسانیده بانجام را اي ویژه اقدامات ها کوچه وضعیت
 رادفر شهید ،خیابان غربی ذواالنوار برق، خیابان هاي کوچه: گفت وي

 هاي کوچه شهري، آفرینی باز و عمران اکیپ توسط  تختی خیابان و
 چندین و استقالل 16 و معدل 9 و7 قصردشت، 61 ، خلیلی 4

 هم باشد می انجام حال در گیري لکه اکیپ توسط دیگر محدود
 توزیع و طرح این سریع اجراي جهت در توان تمام با نیز اکنون

 .مهستی منطقه  سطح محالت سایر در آسفالت

 یک : منطقه شهردار اسماعیلی دکتر
 "بهار از استقبال طرح در آسفالت تن 2000 پخش" 
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 مختاري شهید خیابان    رو پیاده سازي زیر اجراي
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