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 با مشارکت شهروندان سومین جمعه اسفند باغات قصردشت در  تکانیخانه 

 

 بر را خزان خیال و خواب ، بهار پاي صداي       
 را عالم ، بهار حرکت و بیداري بوي و آشوبد می 

 .  خیزد می بر خواب از نسیم.  گیرد می فرا
 و تپد می باغچه نبض. خورد می تکان خاك،

. شوند می خوانده فرا دوباره تولدي به درختان
 آسمان، و نهد می وا را خویش سنگین بار زمین،

 و کند می زمین ارزانی را درخشانش خورشید
  .آید می بهار
 و جنبش یابی می در نگري، می که خوب    

 و عظیم طراحی از طبیعت، دوباره حیات
 جهان گویی. کند می حکایت اي، هنرمندانه
 سخن زبانی هر به ، گشوده کتابی چون آفرینش،

 سبز چمن ":  که دارد را پیام این و گوید می
 ".  هست آرایی جهان ، را جهان
در نوروز پذیراي همشهریان و  در آستانه این فصل زیبا برآنیم تا با خانه تکانی از باغات قصردشت، مناظر زیباتري را رقم زده و      

سفند"مهمانان گرامی باشیم. پویش   شهرداري منطقه یک معاونت شهرسازي و معماريپیشنهاد به  "سومین جمعه ا

 برنامه ریزي گردیده تا در اولین سال برگزاري با همراهی شهروندان عالقه مند و سمن هاي محیط زیست باغات محور  
  مهدي آباد را از ناهنجاري ها و نازیبایی ها پاك نموده و روح تازه اي در کالبد ریه هاي شهر بدمد.

  کوتاه خبرهاي

برگزاري برنامه سه شنبه هاي 
بدون خودرو در منطقه یک 
شهرداري شیراز با هدف ارتقاء 

، رفع  فرهنگ شهروندي
مشکالت ترافیکی و افزایش 

 سالمتی و نشاط اجتماعی.

تقدیر شهردار منطقه 
یک از بانوان منطقه به 
مناسبت والدت باسعادت 
حضرت فاطمه زهرا (س) 

 و روز زن 

https://zone1.shiraz.ir/ 
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