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 شرح عملیات میزان

اصله 50000  عملیات چالکود درختان  

مترمربع 2500  واکاری چمن در بلوار ارم ، بلوار زند  

اصله 2400  واکاری و کاشت درخت در سطح منطقه 

مترمربع 19000  تقویت و محلول پاشی گل های فصلی جهت شادابی بیشتر در ایام نوروز 

اصله 2500 زمان سیما ، منظر و فضای سبزشیمیایی توصیه شده توسط ساتقویت درختان نارنج با استفاده از کودهای    

مترمربع 2200  لکه گیری و واکاری چمن پارک بعثت  

مترمربع 1500  کاشت گل رز و شمشاد سبز در اطراف جنگل کاری های پارک بعثت  

مترمربع 3200  واکاری گیاهان پوششی و پرچینی ، رز و درختچه ها در سطح منطقه 

مبلمان پارکی، پایه های روشنایی، وسایل بدنسازی ، ساختمان ها و آبنماها در پارکهای منطقهرنگ آمیزی    

مترمربع 570 متری نمازی 12بهسازی و واکاری پارک محله ای    

مترمربع 1100  بهسازی و واکاری رفوژ وسط بلوار بعثت حد فاصل چهارراه خلدبرین تا میدان سنگی 

مترمربع 300  واکاری گیاهان پوششی خیابان مصلی نژادبهسازی و    

 واکاری گیاهان پوششی حاشیه بلوار زند 

مترمربع 1380  بهسازی فضای سبز رفوژ وسط بلوار مطهری جنوبی از طریق کاهش چمن و کاشت گیاهان پوششی 

 تعمیر و تجهیز شیرآالت و ... در سرویس بهداشتی پارکها 

در سطح منطقه جهت رفاه حال مسافرین نوروزی 14/1/97تا  25/12/96سبز از تاریخ حضورتمام وقت کلیه نیروهای فضای    

 بازدید از تابلوهای برق و رفع خاموشی در کلیه پارکها و همچنین ایمن سازی پارکها 

 نصب بنرهای نصب چادر ممنوع در کلیه پارکها و راهنمایی مسافرین نوروزی به کمپ های مسافرین نوروزی 

تمام وقت از پارکها و فضای سبز منطقه جهت ایجاد محیطی امن و شاداب و باطراوت جهت مراجعین و  بازدید 

 بازدیدکنندگان از فضای سبز منطقه

 Shiraz_city_zone1 شهرداری منطقه یک هشتمشماره  –سال اول  – 1397 اسفند ماه  20

https://zone1.shiraz.ir/ 

 تا نوروز روز 10 
 

 خانه تکانی شهر در استقبال از بهار 

 97 نوروز ایام جهت یک منطقه سبز فضای واحد در شده انجام اقدامات بخشی از

 همکاران توسط بهار از استقبال طرح دوم مرحله روزها این
 .میشود اجرائی یک منطقه شهری خدمات

 ریزی آسفالت طرح این دوم مرحله در عمومی روابط گزارش به
 ، شستشو ،معابر شکسته جداول ترمیم معابر، گیری لکه و

 شهری خدمات عوامل توسط ها دیوارنویسی امحا و پاکسازی
 هایی کاری نهال و گلکاری نیز آتی روزهای طی و پذیرفته انجام

 .شد خواهد تکمیل شده انجام منطقه سطح در تاکنون که
معاون خدمات شهری منطقه یک در  شجاعی سادات مهندس

با توجه به گردشپذیر بودن کالنشهر شیراز و  : گفت این خصوص
  اجراینیز وسعت و اهمیت منطقه یک شهرداری شیراز، 

 منطقه سطح محالت و معابر ساماندهی و زیباسازی های پروژه
، ایجاد مبلمان های رفاهی و تفرجی امکانات افزایش، یک

 از استقبال منظور به ... و نوروزی المانهای نصبشهری، مناسب 
  اولویت در گردشگراننیز  و شهروندان حال رفاه و بهار

 .است گرفته قرار منطقه این نوروزی های برنامه

 منطقه یک :شهرداری معاون خدمات شهری 

 "طرح استقبال از بهاراجرای مرحله دوم "
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