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 رسول اکرم (ص) : 
 ما قَدر اَلْأَجرِ منَ اَللَّه أَعطَاه فَأَثْمرَ غَرْساً غَرْس منْ "

خْرُجنَ یرَةِ ماَلثَّم." 
 دهد، میوه درخت و بکارد درختی که کسی هر "

 ثواب او به درخت آن هاي میوه اندازه به خداوند
 ".دهد می

 اسفندماه روز درختکاري 15

https://zone1.shiraz.ir/ 

 تا نوروز روز 15 
 

 شما هم دعوتید :
  اسفند_جمعه_سومین# 

  دانشجو بلوار راه پیاده و نورپردازي طراحی-
 قصرالدشت خیابان 82 کوچه ابتداي شهري فضاي طراحی-
 تعاملی، نشیمن فضاسازي،( 82 کوچه ابتداي شهري فضاي نورپردازي-

 ترافیکی) موانع با ترکیب در نورپردازي سبز، فضاي
 نمازي پل گذر زیر جداره بازطراحی-
 نشاط پل گذر زیر جداره حجمی ریتمیک نورپردازي-
 قصرالدشت هاي باغ آجري جداره مرمت و بازطراحی-
  قصرالدشت ،ها جداره حجمی کاري پتینه و نقاشی طراحی،-
 قصرالدشت خیابانها، جداره زدایی زشتی و بصري اغتشاشات رفع-
  قصرالدشت خیابان ، باغات ورودي هاي درب زیباسازي-
 قصرالدشت خیابان شهر قاب المانی دیوار-
 73 تا 95 کوچه حدفاصل قصرالدشت خیابان نوستالژیک نورپردازي-
 آباد عفیف خیابان نوروز بازدید شهري المان طراحی-
 ارم خیابان بهاري درخت المان نورپردازي و طراحی-
  آباد عفیف باغ جلوخان وارون خیال المان طراحی-
 آباد عفیف باغ جلوخان نوستالژیک، کتاب المان طراحی-
 واقع شهري فضاهاي مربع، متر 750 متراژ به کاري پتینه دیواري نقاشی-

  چمران بلوار محمودیه شهداي پل زیر در
  آکواریوم شهري المان مجدد یابی مکان-
 شهداي پل زیر در واقع شهري گمشده فضاهاي اجراي و طراحی باز-

 )مجاور پروژه سه ترکیب( چمران محمودیه
  اردیبهشت بیمارستان جداره سبز گذر اجراي و طراحی-

 در آستانه نوروزمنطقه یک زیباسازي  اهم اقدامات واحد

 بدنی فعالیت میزان بین
  آنها سالمتی  و  افراد 

 وجود مستقیمی رابطه
 اندك بدنی فعالیت.دارد

 طور  به تحرك کم زندگی وشیوه
 غیرمستقیم و مستقیم

 تاثیر افراد سالمت بر 
 تواند می زندگی شیوه این اول، روش در. گذارد می 

 بیماري عروقی، و قلبی بیماریهاي به مبتالیان تعداد
 سکته و فشارخون ،ها سرطاناز  برخی ،دو  نوع دیابت

 . دهد می افزایش را
 وسیله به اندك بدنی فعالیت مستقیم، غیر روش در

 بیماریهاي معرض در را شهروندان وزن، اضافه و چاقی
  خطر به را آنها سالمت و دهد می قرار مزمن

 . اندازد می
  و توسعه براي مهمی محرك سالمت، و بهداشت

 در فعال زندگی ترویج. است اقتصادي وري بهره
 شهروندان، سالمت تضمین بر عالوه تواند می شهرها
 داشته دنبال به زیادي اجتماعی و اقتصادي منافع
 از کودکان بین و مدارس در فعال زندگی ترویج. باشد

 و زندگی طرز زیرا است؛ برخوردار زیادي اهمیت
 تاثیر دارند بلوغ و کودکی دوران در کودکان که عاداتی
 آنها بزرگسالی دوران عادات بروز در زیادي بسیار

 .داشت خواهد
 به فعال زندگی محرك هاي محیط ایجاد براي  

 و حمل مهندسان شهري، ریزان برنامه ویژه همکاري
. نیاز است عمومی بهداشت متخصصان و معماران نقل،
 هاي عرصه شامل شهري ریزان برنامه نفوذ حوزه

 نقش آنها بنابراین. است اقتصادي و کالبدي اجتماعی،
 شرایط تامین و مشکالت فصل و حل در مهمی

 و بهداشت بتوانند تا دارند عهده به شهرها در مناسب
 در. سازند فراهم را زندگی باالي کیفیت و سالمت
 اصول به توجه شهري، ریزي برنامه هاي فعالیت
 و شهري بافت در را تعادل عدم تواند می برابري

 و سالم نقل و حمل به دسترسی به مربوط مشکالت
 عمومی، فضاهاي کیفیت و داده کاهش را عمومی

 افزایش را سالم زندگی سبک و اجتماعی پیوندهاي
 .دهد
 ریزي برنامه. است فعال شهر همان سالم شهر یک
 که شود می شامل را هایی ریزي برنامه سالم، شهر

 پایدار توسعه اصول با و کرده تشویق را رفاه و سالمت
 این جاي به ریزي برنامه این در. دارد زیادي هماهنگی

 و انسانها گردد، توجه ها ساختمان و اقتصاد به تنها که
 با. دارد اهمیت زیست محیط از استفاده چگونگی

 در ریزي برنامه هاي روش و ها نظام اینکه به توجه
 شهري هم و هرکشور است، متفاوت مختلف کشورهاي

  مفهوم اجراي براي را ها روش ترین مناسب باید
 .کند پیدا سالم شهر ریزي برنامه

 شهر سالم

 عشق بازي با خدا
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