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 استقبال از بهار و  منطقهآماده سازی 

 روز تا نوروز21 
 

 شهروندان ابزاری برایمشارکت 

 تقویت مدیریت شهری در جوامع 

 پیشرفته امروزی و از شاخص های 

 زندگی محسوب می شود. تنوع و 

 پیچیدگی مسائل شهری در کنار 

معضل های اجرایی و مدیریتی، مشارکت شهروندان را در مسائل  

 شهری ضروری نشان می دهد. 

در بحث مشارکت فعال شهروندان، رشد و تعالی شخصیت شهروندان، 
گسترش توانایی های افراد، تقویت هویت شهری، تقویت حس اعتماد و 
همکاری میان اهالی شهر و اصالح سبک زندگی شهروندان مدنظر است 
و نیز مشارکت شهروندان ابزاری برای تقویت مدیران در مدیریت 

است. اگر زندگی مردم به گونه ای باشد که  شهری و ایفای وظایف آنان
از شهروند فعال به شهرنشین تنزل پیدا کنند، نه تنها شاهد رشد و 
تعالی شخصیت مردم و استخراج توانایی های افراد، تقویت هویت 

احساس تعلق به شهر و همکاری میان اهالی ، شهری و حس اعتماد 
ارکرد و بهره وری در شهر و شهرداری نیستیم، بلکه کمترین میزان ک

 .نظام مدیریت شهری را نیز خواهیم داشت

طبیعت انسان اجتماعی است و زندگی اجتماعی براساس روابط انسان 
ها با یکدیگر امکان پذیر می شود. در این فرآیند، فرد و جامعه بر 
یکدیگر تأثیر می گذارند؛ در نتیجه، بر افراد جامعه الزم است نقش خود 

رگذاری و اثرپذیری، به درستی ایفا کنند. از این رو، افراد را در این اث
باید با مشارکت فعال در سرنوشت خود و جامعه، دخالت کرده و در 
سیاست گذاری ها، تصمیمات و چگونگی اداره ی امور کشور تأثیرگذار 
باشند؛ چراکه اگر در تعیین سرنوشت خود مشارکت نداشته باشند، 

ر عالم خلقت، دیگران با سلطه بر آنها و به براساس سنت های موجود د
جای آنان تصمیم گیری خواهند کرد و با ایده و ایدئولوژی های 
نابهنجار به سیاست گذاری و تنظیم اداره ی امور پرداخته، جامعه را به 
سر منزل هدف های موردپسندِ جهان بینی خود سوق خواهند داد و 

 .ندچه بسا آن را به مرحله ی هالکت بکشان

 

 مردمی های مشارکتنقش موثر 

 به شیراز آی و فیض روح قدسی

 صاحب کمالش مردم  از   بجوی               

      

برآنیم تا با خانه تکانی از باغات  در آستانه بهار زیبای طبیعت 

قصردشت، مناظر زیباتری را رقم زده و در نوروز پذیرای 

 همشهریان و مهمانان گرامی باشیم. 

حوزه شهرداری منطقه یک شهرداری شیراز با همکاری 

استحفاظی باغات قصردشت، سازمان مدیریت پسماند، سازمان 

و مشارکت شهروندان  سیما، منظر و فضای سبز شهری

مسئولیت پذیر و فهیم شهر شیراز با راه اندازی پویشی تحت 

برآن است تا با زدودن  "سومین جمعه اسفند"عنوان  

ناهنجاری ها و نازیبایی ها از باغات قصردشت روح تازه ای در 

 کالبد ریه های شهر بدمد.

 

 ما را دنبال کنید: 
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 قصردشت خیابان       دیوارها بندکشی

 

 رنگ آمیزی و نوسازی مبلمان سطح منطقه

 کاری سطح منطقه گل قصردشت 28کوچه  نبش    اجرای فضای شهری 

 گل کاری سطح منطقه دانشجو بلوار    آمیزی نرده های دانشگاه  رنگ

 اسفندماه 21و  22 _گوشه ای از فعالیت های نوروزی منطقه یک 
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