


 گزارش عملکرد عمرانی شهرداری لردگان

99نیمه اول سال   

 روابط عمومی شهرداری لردگان



 اهم فعالیت ها
 مربع متر 3600 مساحت به (چویل بلوار) شهر شرق شمال کمربندی شمالی باند احداث -1

 مربع متر 4200 مساحت به آن مجدد آسفالت و رسالت بلوار غربی باند کامل برداشت -2

 مربع متر 3000 مساحت به مطهری 17 و 16 های کوچه و مطهری شهید خیابان انتهای آسفالت و زیرسازی -3

  متر 3600 مساحت به (ع)رضا امام بلوار از منشعب والیت بلوار 4 و 3 ،2 ،1 های کوچه آسفالت و زیرسازی-4

 مربع

 مربع متر 3500 مساحت به اجتماعی تأمین درمانگاه جنب های کوچه آسفالت و زیرسازی -5

 به انتظامی نیروی مسکونی ساختمان پشت و مسافربری ترمینال جنب های کوچه آسفالت و زیرسازی -6

 مربع متر 2000 مساحت

 مربع متر 3000 مساحت به خاردان محله های کوچه آسفالت -7

 مربع متر 2400 مساحت به  قدیم شهری زمین آبان، 13 خیابان انتهای آسفالت و زیرسازی -8

 متر 43 طول به شهر شمالی مسیل احداث ادامه -9

 (پل های دستک و ها پایه اجرای)شیرانی پل تعریض پروژه اجرای ادامه -10

 (کانیو متر 500 جوی، متر 400) ساخته پیش مصالح با جدول و جوی احداث -11

 برم چشمه پارک غربی ضلع سازی محوطه اجرای -12

 

 

 

 



(بلوار چویل)باند شمالی کمربندی شمال شرق شهر احداث -1  

 به موسوم شهر شرق شمال کمربند شمالی باند 99 سال نخست نیمه در

 عمرانی، سنگین عملیات یک با بالتکلیفی سالها از پس چویل، بلوار

 .گردید آسفالت و زیرسازی خاکبرداری،

 .گردید احداث بلوار این کناری های جدول همچنین

 سرویس 400 خاکبرداری، سرویس 600 از بیش پروژه این انجام در

 ماشین مستمر کار هفته چندین و ریزی بیس سرویس150 ریزی، مخلوط

 .گردید آسفالت مربع متر 3600 متراژ به و .گرفت صورت شهرداری آالت

  از درصد 40 تا 30 بین کمربندی، این افتتاح با شود می بینی پیش

  این در شهر مشکالت حجم از و یافته کاهش لردگان شهر مرکز ترافیک

 .شود کاسته زمینه



(بلوار چویل)احداث باند شمالی کمربندی شمال شرق شهر   

 بعد از اجرای پروژه قبل از اجرای پروژه



(بلوار چویل)مراحل اجرای پروژه باند شمالی کمربندی شمال شرق شهر   

 تصاویری از اجرای پروژه



کامل باند غربی بلوار رسالت و آسفالت مجدد آنبرداشت -2  

 بعد از اجرای پروژه قبل از اجرای پروژه

 سرویس 50: خاکبرداری و نخاله برداری

 سرویس 50: بیس ریزی

 متر مربع 4200: آسفالت



 مراحل اجرای پروژه برداشت کامل باند غربی بلوار رسالت و آسفالت مجدد آن



مطهری 17و  16و آسفالت انتهای خیابان شهید مطهری و کوچه های زیرسازی -3  

 :متراژ آسفالت شده
 

 متر مربع 3000



(ع)رضابلوار والیت منشعب از بلوار امام  4و  3، 2، 1کوچه های و آسفالت زیرسازی -4  

 :متراژ آسفالت شده
 

 متر مربع 3600



و آسفالت کوچه های جنب درمانگاه تأمین اجتماعیزیرسازی -5  

 :متراژ آسفالت شده
 

 متر مربع 3500



و آسفالت کوچه های جنب ترمینال مسافربری و پشت ساختمان زیرسازی  -6
 مسکونی نیروی انتظامی

 :متراژ آسفالت شده
 

 متر مربع 2000



کوچه های محله خاردانآسفالت  -7  

 :متراژ آسفالت شده
 

 متر مربع 3000



آبان، زمین شهری قدیم 13و آسفالت انتهای خیابان زیرسازی  -8  

 :متراژ آسفالت شده
 

 متر مربع 2400



متر 43احداث مسیل شمالی شهر به طول ادامه  -9  



(اجرای پایه ها و دستک های پل)اجرای پروژه تعریض پل شیرانیادامه  -10  



(متر کانیو 500متر جوی،  400)جوی و جدول با مصالح پیش ساخته احداث -11  



محوطه سازی ضلع غربی پارک چشمه برماجرای -12  



99برنامه های آتی عمرانی شهرداری در نیمه دوم سال   

 شهر اصلی معابر در فاضالب های ترانشه اصالح-1

 شهر محله دو های کوچه آسفالت برای سازی آماده و زیرسازی-2

 آباد، حاجی های محله در شهری بازآفرینی طرح های پروژه ادامه اجرای پیگیری-3

 خاردان و شیرانی

 شهری بازآفرینی طرح جدید های پروژه تعریف-4

 آباد حاجی محله در جدول و جوی اجرای-5




