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 هرجا که هستی حاضری
 از دور در ما ناظری 

  خانه روشن میشود شب
 کنممی چون یاد نامت

 جداول سطح منطقه یک رنگی تازه گرفت . 

 کالنشهر یک منطقه شهرداری عمومی روابط گزارش به

دکتر اسماعیلی شهردار منطقه یک گفت: تا پایان  شیراز،

و آغاز بهار طبیعت فرصت کمی باقیست و همه  97سال 

واحدهای اجرایی منطقه سخت در تالشند تا با اقدامات 

گسترده، حل و هوایی بهاری به منطقه ببخشند و شهر را 

 برای میزبانی از بهار طبیعت مهیا نمایند.

 همین راستا حوزه خدمات شهری منطقه با  در

فعالیت های متعدد و متنوع سعی در بهبود جلوه بصری 

هزار متر از جداول و  12منطقه داشته و تاکنون بیش از 

 تک لبه ها در سطح منطقه رنگ آمیزی شده است.
 

 یک منطقه شهرداری عمومی روابط

 در بو شب گل گلدان هزار 80 از بیش کاشت
   جاری سال پایان یک تا منطقه سطح

 باکری و روز شهردار گرامی باداسفندماه سالروز شهادت سردار سرافراز و انم آور شهید مهدی  25

 بیشتا پایان سال جاری در ادامه طرح استقبال از بهار     
کاشته  یک منطقه سطح در بو شب گل گلدان هزار 80 از

 .می شود
زیباسازی  منظور به و نوروز ایام نزدیکی به توجه با    

 شب گل گلدان هزار 80 از بیش کاشت ،چشم انداز بصری
 .گرفت قرار کار دستور در یک منطقه محدوده سطح در بو

 انتخاب ای گونه به گلها این کاشت زمان شایان ذکر است
 و رسیده دهی گل مرحله، به نوروز عید آستانه در که شده

در کاشت گل کند. ایجاد منطقه سطح در زیبایی انداز چشم
 در شهر به شادابی و تنوع تزریق با هدفسطح منطقه که 

  شهری فضای ،انجام گردیده بهار رسیدن فرا آستانه
 .دهد می ارائه مسافران و شهروندان به زیباتری

 گلها این از گلدان هزار 22 به نزدیک تاکنون است گفتنی
 زند، بلوار مسیرهای در قرمز و بنفش سفید، رنگهای به

 جلوی و نیایش ابتدای ، سیما و صدا میدان ، آزادی میدان
  .است شده کاشته... و آباد عفیف باغ

 یک منطقه شهرداری عمومی روابط

جداول  از متر هزار 12 از بیش رنگ آمیزی
  سطح منطقه یک در آستانه بهار طبیعت
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 بلوار چمران     آسفالت روکش و سازی زیر

 منطقه یک شهرداری گوشه ای از فعالیت های نوروزی 
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 خانه تکانی شهر در استقبال از بهار

 غربی ساحلی خیابان      بتنی دال تعمیر و نصب

 کاشت گل در سطح منطقه
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 قصردشت خیابان      در پیاده روصندلی  نصب


