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 تا نوروز روز 12 
 

  مردمی گزارشات و 137 موارد به رسیدگی -1
  نژاد مصلی روبروي ستارخان خیابان موزاییک مرمت -2
  مسکن بانک جلو ستارخان بلوار رو پیاده موزاییک مرمت -3
 خیابان فاصل حد ستارخان بلوار رو پیاده موزاییک مرمت -4

  12 کوچه و آباد عفیف
 جدول الیروبی و ضایعات آوري جمع و بتونی دال انداختن -5

 روبروي جمالی شهید خیابان و مالصدرا خیابان سطحی آبهاي
  دانشگاه

  نژاد مصلی تقاطع ستارخان بلوار معیوب هاي لبه تک مرمت -6
 نژاد مصلی تقاطع خان ستار بلوار فلزي مانع سازي ایمن -7
  نمازي متري 12 ستارخان بلوار سطحی آبهاي دریچه مرمت -8
  نژاد مصلی خیابان نبش پلیت بیس سیمانکاري و برشکاري -9

 مالصدرا خیابان گذاري دال و کشی کف و چینی دیوار -10
  دانشگاه روبروي جمالی شهید خیابان

 28/ الف و2/76 پاسداران خیابان پایانکار بازدید -11
  ولیعصر خیابان 13 کوچه حفاري کنترل -12
 یک ناحیه محدوده سطح از بازدید و کنترل  -13
 جهت دوم اخطار و مطالبات وصول هاي پرونده پیگیري-14

  مجوزات ارائه
 نبش ستارخان عمومی معبر تصرف جهت کتبی اخطار -15

 13 کوچه و آباد رخمت32 خیابان ، رادفر 12/28 و 5 کوچه
   ولیعصر

 در آستانه نوروزمنطقه یک  امور شهر  اهم اقدامات واحد

شهرداري منطقه یک شیراز با همکاري شهروندان و گروه هاي مردم نهاد اقدام به پاکسازي محیط باغات قصردشت و جمع آوري 
 زباله هاي رها شده در آن محدوده کرد.

هرشهروند یک "عارزارش روابط عمومی منطقه یک شیراز،در سومین جمعه اسفندماه برنامه پاکسازي محیط شهري با شبه گ
و با حضور قاسم مقیمی رئیس کمیسیون سالمت،محیط زیست و خدمات شهري شوراي شهر، مهدي حاجتی رئیس  "پاکبان

 برگزار شد. کمیسیون حقوق شهروندي شوراي شهر، یاوران شورا و جمعی از شهروندان
 این برنامه اقدام به کاشت نهال و درختچه کردند.عالوه بر توزیع کیسه زباله و دستکش و پاکسازي محیط، شرکت کنندگان در 

برنامه پاکسازي باغات قصردشت با مشارکت شهرداري منطقه یک،سازمان سیما،منظر و فضاي سبز شهري، ستاد استحفاظی باغات 
 قصردشت و سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.

 در سومین جمعه اسفند برگزاري اولین پویش پاکسازي باغات قصردشت
محترم منطقه یک از  بازدید شهردار

 روند اجراي پروژه هاي عمرانی 
 97اسفند  18امروز  

 با درختان دوست باشیم
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