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نماینده ولی فقیه در فارس : 

ی برای  ثیرگذار مسائل تأ
یخ  آینده تار

خ دادن  جهان در حال ر
است 

استاندار فارس 

خواستار تأمین اعتبار 

آزادراه  جهت تکمیل 

-اصفهان شد شیراز

 : شهردار منطقه 6 شیراز

به صورت شبانه روزی آماده راهنمایی و ارائه 
خدمات به مسافران نوروزی هستیم

حسین حسن پور - تماشا
رســانی  خدمــت  از  شــیراز  شــش  منطقــه  شــهردار 
 ، ســبز فضــای  گســترش  هــای  حــوزه  در  گســترده 
اســفالت و آماده ســازی برای اســتقبال از مســافران 

نوروزی خبر داد. 
دکتــر مســعود قــادری اردکانــی در جمــع خبرنــگاران 
بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه شــهرداری منطقــه 6 
شــیراز از مــدت هــا پیــش بــه اســتقبال نــوروز و بهار 
 طبیعت رفته اســت، اظهار داشــت: با اقداماتی نظیر 
، آســفالت  رنــگ آمیزی جداول، توســعه فضای ســبز
، برپایی مرکز اســتقبال از مســافران نوروزی به  معابر

پیشواز سال نو رفته ایم. 
او از اجــرای عملیات پوشــش فضای ســبز به صورت 
ویــژه در محورهــای اصلــی خبر داد و افــزود: در محور 
معالــی آبــاد، بولــوار شــاهد، محور شــهید کســایی و 
سایر مسیرهای اصلی از گل های بهاری و مناسب با 
اقلیم شــیراز به منظور زیبا سازی چشم انداز شهری 

برای شهروندان استفاده شده است. 
ح تپــه گل در زیرگذر میالد  وی در ادامــه از اجــرای طــر
خبــر داد و افــزود: بیــش از ده هــزار گلدان در ســطح 
منطقــه 6 شــهرداری شــیراز کاشــته و مســتقر شــده 
است و این در حالی است که در روز درختکاری چند 

هزار اصله نهال میان شهروندان توزیع شد. 
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول یکــی از شــاخص ترین 
مناطق شــهرداری منطقه 6 شــیراز پیاده راه سالمت 
اســت و در ایــن محور مهــم پروژه های فضاســازی و 
گسترش فضای سبز از مدت ها پیش در دستور کار 

قرار گرفته است. 
دکتــر قــادری خاطرنشــان کــرد: مهــم تریــن تمرکز ما 
کــه در ســتاد اســتقبال از مســافران نــوروزی بــه آن 
پرداخته شد مربوط به محور کمربندی شیراز بود که 

شــهروندان تقاضاهای زیادی را پیرامون ساماندهی 
ح مــی کردنــد. بــه همیــن منظــور وضیعــت  آن مطــر
آســفالت و زیرســازی ایــن محــور بــه صــورت ویــژه در 

دستور کار قرار گرفت.  
شــهردار منطقه 6 شــیراز با اشــاره به اجرای پروژه ها 
بر اســاس نیاز شــهروندان گفت: با توجــه به این که 
کمربنــدی شــیراز در حوزه اختیارات وزارت راه اســت، 
بــا پیگیــری شــهردار کالنشــهر شــیراز تفاهمنامه ای 
میــان ایــن دو دســتگاه بــه امضــا رســید و در نهایت 
مقــرر شــد کــه در ازای اقداماتــی کــه وزارت راه انجــام 
مــی دهــد، شــهرداری شــیراز  نســبت به ســاماندهی 

آسفالت کمربندی اقدام کند. 
محــور  از  منطقــه  ایــن  آســفالت  داشــت:  بیــان   او 
شمالغربی با همکاری شهرداری منطقه 6 و سازمان 
عمران شهرداری از چند روز پیش آغاز شده و تا قبل 
از ســال نو حدفاصل شــهرک های جوادیه - پردیس 
- زیرگــذر میــالد تا تقاطع شــهید فرصتیان به طول 3 

کیلومتر به وضعیت مناسبی خواهد رسید. 
بــه  بــا شــهرداری منطقــه  3 شــیراز  از همــکاری  وی 
منظــور ارتقــای کیفیــت خدمــات به مســافران نورزی 
خبــر داد و افــزود: شــهرداری منطقه 6 شــیراز به یاری 
ســایر مناطق در زمینه بهبــود وضعیت ورودی های 
شــیراز آمــده و کمــپ اســتقبال از مســافران نوروزی 
در منطقــه اکبرآبــاد را بــا پــروژه هــای فضــای بســیار 
ح های چشــم نــواز کالبدی راه انــدازی کرده   زیبــا و طر

است. 
ســرویس  احــداث  از  شــیراز   6 منطقــه  شــهردار 

بهداشــتی و نمازخانــه و ســایر امکانــات مــورد نیــاز 
مســافران نوروزی در کمپ خبر داد و افزود: کارکنان 
شــهرداری منطقــه 6 شــیراز بــه صــورت شــبانه روزی 
آمــاده راهنمایــی و ارائــه خدمات به مســافران نورزی 
ح افطاری  هستند. همچنین از ماه مبارک رمضان طر
از  اســتقبال  هــای  کمــپ  و  شــهر  هــای  ورودی  در 
مسافران و اماکن گردشگری و زیارتی اجرا می شود. 
دکتر قادری در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی 
گامــل شــهرداری منطقــه شــیراز بــرای مدیریــت آب 
هــای ســطحی و بــاران هــای بهــاری خبــر داد و افزود: 
در تابســتان ســال گذشته با مشــکل آب گرفتگی در 
شهرک جوادیه مواجه بودیم و برای حل این جالش 
زدایــی  محرومیــت  کمیســیون  حمایــت  بــا  طرحــی 
شــورای اســالمی شــهر شــیراز تهیــه و تدوین شــد و 
بودجــه مناســبی بــرای حــل ایــن چالــش اختصــاص 

یافت. 
او با اشــاره به این که احداث آبراه جوادیه زمینه ســاز 
حل مشــکل ابگرفتگی در این منطقه شــده اســت، 
بــرای  کارآمــد  نیروهــای  و  اظهــار داشــت: تجهیــزات 

مقابله با بارش های احتمالی آمادگی دارند. 
شــهدار منطقه 6 شــیراز در بخش پایانی ســخنانش 
بــا بیــان اینکــه حفــظ و توســعه فضــای ســبز پایــدار 
شــیراز   6 منطقــه  شــهرداری  در  ای  ویــژه  جایــگاه  از 
برخوردار اســت، افزود: برخــی از متخلفان از تعطیلی 
بــه  کــرده و  نــوروز سوءاســتفاده  ایــام  شــهرداری در 
دنبــال تخریــب باغــات هســتند کــه ایــن موضــوع بــا 
آمادگــی کامــل و نظــارت پیوســته واحــد کنتــرل رفــع 
تخلفــات شــهری و ســاختمانی ســاماندهی خواهــد 
شد. امیداوریم با مشارکت شهروندان و تالش های 
مدیریــت شــهری در راســتای حفــظ و پاکیزگــی هوای 

کالنشهر شیراز گام های استواری برداریم.

 آمادگی کامل شهرداری منطقه 11 کالنشهر شیراز 

برای استقبال از نوروز و میهمانان نوروزی
علی فراشائیان با بیان اینکه بسیاری از کارهای 
آبادانی و زیباســازی منطقــه به صورت منظم و 
مــداوم  انجــام مــی شــود از تــالش واحدهــای 
مختلف شــهرداری منطقه یازده در راستای 
بهســازی، پاکســازی، زیباسازی، گل کاری 
و گل آرایی ســطح منطقه برای استفبال 
از نــوروز و میهمانــان نــوروزی تشــکر و 

قدردانی کرد.
شهردار منطقه یازده گفت: بخش 
انــداز  چشــم  زیبایــی  اعظــم 
فضــای  بــه  مربــوط  شــهری 
ســبز آن اســت کــه بــا  نهــال 
گســترده    هــای  کاری  گل  و  کاری 
بوســتان هــا، پــارک هــا و رفیــوژ هــای 
شــرایط  هــا،  خیابــان  و  بولوارهــا  میانــی 

مطلوبی را به وجود آورده ایم.
زدودن  بــرای  افــزود:  فراشــائیان  علــی 
منطقــه،  شــهری  ســیمای  از  هــا   نازیبایــی 
ســاختمانی  هــای  نخالــه  و  خــاک  آوری  جمــع 
اطــراف پروژه های عمرانی و  خیابان ها، نصب 

ســطل هــای زبالــه، بهســازی ســرویس هــای 
بهداشتی و تأمین روشنایی بوستان ها، رنگ 
آمیــزی جــداول و تــک لبه ها وآســفالت ولکه 

گیــری معابــر از ســوی معاونــت اجرایــی و 
خدمات شهری منطقه به بهترین شکل 

ممکن انجام شده است. 
علی فراشائیان نصب نمادهای نوروزی 

 در گــذرگاه هــا و چیــدن ســفره هــای 
هــای  بوســتان  در  ســین  هفــت 

تخصیــص  و  ســایه  و  نمــاز 
اتوبــوس  دســتگاه  یــک 

بازدیــد  بــرای  شــیرازگردی 
شــهروندان و مهمانــان نــوروزی از 

آثار و ابنیه تاریخی و دیدنی کالنشــهر 
برنامه هایــی دانســت  از دیگــر  را  شــیراز 
کــه به منظور اســتقبال از بهار در ســطح 

منطقــه اجرا می شــود و گفــت: امیدواریم 
در نوروز 1402 بتوانیم با فراهم آوردن بستری 

مناســب، مطمئن و شــاد، میزبــان خوبی برای 
مسافران، هم میهنان و همشهریان باشیم.
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ح کرد: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس مطر

ین شهرک صنعتی رگ تر  بز
 جنوب کشور در مدار توسعه پایدار و 

شتاب صنعتی 

دکتر شهریاری، شهردار منطقه سه:

سال آینده منطقه سه 
تبدیل به یک اکراگه عمرانی 

خواهد شد
رئیس مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان فارس در 

جمع خبرنگاران مطرح کرد:

درخشش مرکز کارشناسان رسمی قوه 
قضاییه فارس در دو همایش کشوری
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دکتر پرنیان ضمن تشریح برنامه های شهرداری صدرا 
مطرح کرد:

شهر صدرا همواره به عنوان شهر 
سبز و فرهنگی یاد می شود

دکتر سبزیان فرد، شهردار منطقه 10 شهرداری شیراز:

بهبود شرایط اکلبدی محالت
 عمده ترین پروژه های سال 1402 

منطقه 10 هستند

با صدور حکمی از سوی شهردار شیراز ؛

سعید حیدری سرپرست مرکز 
مدیریت کنترل ترافیک شد
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  شهردار شیراز در مراسم افتتاحیه ستاد مرکزی خدمات سفر شهرداری شیراز تأکید کرد:    

ی با هـدف خدمـات  وز تالش شــبانه ر
بهتـر بـه گردشگــران
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عکاس: حجت رحیمی- تماشا


