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صدرا  شــهردار  پرنیــان  دکتر 
استقبال  در  شهرداری  برنامه های 
از نوروز را تشریح کرد. به گزارش 
و  شــهرداری  روابط عمومی  اداره 
دکتر  صدرا،  شهر  اسالمی  شورای 
برنامه های  خصــوص  در  پرنیان 
شــهرداری همزمان با فرارسیدن 
شــهرداری  گفت:  نــوروز  عید 
صدرا بر اســاس برنامه های خود 
و مصوبات شــورای اسالمی شهر 
صدرا که مســیر توسعه و تحول 
را مشــخص کرده و شــهرداری 
بر اســاس آن گام هــای مؤثری 
نزدیک شدن  با  اســت،  برداشته 
به ایــام نوروز اقدامــات فراوانی 
و  جهت زیباسازی سیمای شهری 
را در  نوروزی  از مهمانان  استقبال 
دســتور کار خود قرار داده است. 
شد:  خاطرنشان  صدرا  شــهردار 
شهر  به عنوان  همواره  صدرا  شهر 
سبز و فرهنگی یاد می شود؛ از این 
رو توجه به فضای سبز و گل کاری 
معابر و میادین و پارک های سطح 
خواسته های  مهم ترین  از  شــهر 
مدیریت شهری شــورای شهر و 
شهروندان اســت؛ به همین دلیل 
در ســال جاری و ایام منتهی به 
نوروز حــدود 2500 اصله نهال در 
تعداد  و  شــد  غرس  شهر  سطح 
3000 نهال نیز به شهروندان هدیه 
از 12000  بیش  داده شد. همچنین 
فصلی  گل های  گلدان  از  مترمربع 
شامل گل های بنفشه، همیشه بهار، 
شــب بوی مغربی و آنمــون نیز 
بــا اعتباری بالغ بــر یک میلیارد 
در  هم اکنون  که  شــد  خریداری 
حال کاشــت در معابر، میادین و 
هستند  شــهر  سطح  پارک های 
تا ســیما و منظر شهری همزمان 
نوروز  عید  و  بهار  فرارســیدن  با 

جلوه های شادابی را ایجاد کرده و 
شهروندان و میهمانان نوروزی نیز 
بتواننــد از این زیبایی ها بهره مند 
خاطرنشان  صدرا  شهردار  گردند. 
کرد: از دیگر مشکالت شهر صدرا 
ایجاد چاله در خیابان های شــهر 
آسفالت  عمر  که  آنجا  از  اســت؛ 
برخی معابر بیــش از ده یا پانزده 
سال می باشــد، طبیعتًا در برخی 
و  آسفالت  فرسودگی  شاهد  نقاط 
ایجاد چاله هستیم. به همین دلیل 
در حدود 14میلیارد  باالیی  اعتبار 
ریال جهت خرید هزار تن آسفالت 
را در آستانه عید نوروز به موضوع 
لکه گیری آسفالت معابر اختصاص 
انجام  دادیم که هم اکنون در حال 
اســت و امیدواریم این مشــکل 

به صــورت کامل در ســال آینده 
برطرف گردد. دکتر پرنیان با اشاره 
به اینکه هم جواری شــهر صدرا با 
کالن شهر شیراز، که یکی از مقاصد 
مهم گردشگری و سفر های نوروزی 
هم وطنان عزیزمان اســت، باعث 
نوروزی  میهمانان  از  بخشی  شده 

محل اسکان خود را در شهر صدرا 
انتخاب نمایند و این موضوع باعث 
می شــود ایام نوروز شاهد حضور 
صدرا  شهر  در  میهمان  هزار  ده ها 
باشیم، گفت: به همین دلیل تالش 
کرده ایم با نصب المان های نوروزی، 
تابلوهــای راهنمــا، رنگ آمیزی 
جــداول و معابــر، درخت کاری، 
نظافت تمامی پارک ها، خیابان ها و 
دیوارنویسی ها،  پاک سازی  معابر، 
فضاسازی شهری و رفع مشکالت 
شهروندان  برای  الیقی  خدمتگزار 

میهمانان  بــرای  خوبی  میزبان  و 
نوروزی باشــیم. شــهردار صدرا 
گفت: شهرداری صدرا برای اسکان 
پیاده راه  نوروزی،  میهمانان  موقت 
نصب  به عنوان محل  را  ســالمت 
چادر و اسکان موقت در نظر گرفته 
است. بوستان ها و پارک های سطح 
شهر نیز آماده حضور شهروندان و 
همچنین  است.  نوروزی  میهمانان 
ســرویس  چشــمه  از 30  بیش 
بهداشتی در پارک های شهر ساخته 
شده است. در ایام نوروز بخش های 
شــهرداری  خدماتی  مختلــف 
آماده  شبانه روزی  به صورت  صدرا 
و  شــهروندان  به  خدمت رسانی 

میهمانان نوروزی هستند. 

 سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر

شــهردار منطقــه 6 شــیراز از 
خدمت رسانی گسترده در حوزه های 
گسترش فضای ســبز، آسفالت و 
طرح های آماده سازی برای استقبال 
از مسافران نوروزی خبر داد. دکتر 
اردکانی در جمع  قادری  مســعود 
این موضوع  به  با اشاره  خبرنگاران 
که شــهرداری منطقه 6 شیراز از 
نوروز  اســتقبال  به  پیش  مدت ها 
و بهار طبیعت رفته اســت، اظهار 
داشت: با اقداماتی نظیر رنگ آمیزی 
جداول، توسعه فضای سبز، آسفالت 
معابر، غرس و توزیع رایگان نهال و 
مسافران  از  استقبال  مرکز  برپایی 
نوروزی به پیشواز سال نو رفته ایم.او 
از اجرای عملیات پوشش فضای سبز 
اصلی  محورهای  در  ویژه  به صورت 
خبر داد و افزود: در محور معالی آباد، 
بلوار شاهد، محور شهید کسایی و 
سایر مســیرهای اصلی از گل های 
بهاری و مناســب با اقلیم شیراز به 
منظور زیباسازی چشم انداز شهری 
برای شهروندان استفاده شده است. 
وی در ادامه از اجرای طرح تپه گل 
افزود:  و  در زیرگذر میالد خبر داد 
از ده هزار گلدان در ســطح  بیش 
منطقه 6 شهرداری شیراز کاشته و 
مستقر شده است و این در حالیست 
که در روز درخــت کاری چندهزار 
توزیع  شهروندان  میان  نهال  اصله 
شد. به گفته این مقام مسئول، یکی 
از شــاخص ترین مناطق شهرداری 
منطقه 6 شــیراز پیاده راه سالمت 
است و در این محور مهم پروژه های 
فضای  گســترش  و  فضاســازی 
از مدت ها پیش در دستور  ســبز 
کار قــرار گرفته اســت. مهندس 
مهم ترین  کرد:  خاطرنشان  قادری 
تمرکز ما که در ســتاد استقبال از 

مســافران نوروزی به آن پرداخته 
شــد، مربوط به محــور کمربندی 
شیراز بود که شهروندان تقاضاهای 
زیادی را پیرامون ســامان دهی آن 
مطــرح می کردند. به همین منظور 
وضعیت آســفالت و زیرسازی این 
دســتور  در  ویژه  به صورت  محور 
کار قرار گرفت. شــهردار منطقه 6 
شیراز با اشــاره به اجرای پروژه ها 
بر اساس نیاز شــهروندان گفت: با 
توجه به اینکه کمربندی شیراز در 
با  حوزه اختیارات وزارت راه است، 
شیراز  کالن شهر  شهردار  پیگیری 
تفاهم نامه ای میان این دو دستگاه به 
امضا رسید و درنهایت مقرر شد که 
در ازای اقداماتی که وزارت راه انجام 
می دهد، شــهرداری شیراز نسبت 
به ســامان دهی آسفالت کمربندی 
بیان داشت: آسفالت  او  اقدام کند. 
از محور شــمال غربی  منطقه  این 
با همکاری شــهرداری منطقه 6 و 

ســازمان عمران شهرداری از چند 
روز پیش آغاز شده و تا قبل از سال 
نو حدفاصل شــهرک های جوادیه- 
پردیس- زیرگــذر میالد تا تقاطع 
شهید فرصتیان به طول 3 کیلومتر 
رسید.  خواهد  مناسبی  وضعیت  به 
وی از همکاری با شهرداری منطقه 
3 شــیراز به منظور ارتقای کیفیت 
خدمات به مسافران نوروزی خبر داد 
و افزود: شهرداری منطقه 6 شیراز به 
بهبود  یاری سایر مناطق در زمینه 
و  آمده  شیراز  ورودی های  وضعیت 
از مسافران نوروزی  کمپ استقبال 
در منطقــه اکبرآباد را با پروژه های 
فضاسازی بســیار زیبا و طرح های 
کرده  راه اندازی  کالبدی  چشم نواز 
اســت. شــهردار منطقه 6 شیراز 
از احداث ســرویس بهداشــتی و 
موردنیاز  امکانات  سایر  و  نمازخانه 
مسافران نوروری در کمپ خبر داد 
افزود: کارکنان شهرداری منطقه  و 

شــبانه روزی  صورت  به  شیراز   6
آماده راهنمایــی و ارائه خدمات به 
مسافران نوروزی هستند. همچنین 
افطاری  ماه مبارک رمضان طرح  از 
در ورودی های شــهر و کمپ های 
اســتقبال از مســافران و اماکن 
اجرا می شود. زیارتی  و  گردشگری 
دکتر قادری در بخــش دیگری از 
سخنانش از آمادگی کامل شهرداری 
منطقه 6 شــیراز بــرای مدیریت 
بهاری  باران های  و  آب های سطحی 
تابستان سال  افزود: در  و  خبر داد 
گذشته با مشــکل آب گرفتگی در 
شهرک جوادیه مواجه بودیم و برای 
حل این چالــش طرحی با حمایت 
کمیسیون محرومیت زدایی شورای 
اسالمی شهر شیراز تهیه و تدوین 
شد و بودجه مناسبی برای حل این 
چالش اختصاص یافت. او با اشاره به 
اینکه احداث آبراه جوادیه زمینه ساز 
این  در  آب گرفتگی  مشــکل  حل 
منطقه شد، اظهار داشت: تجهیزات 
و نیروهای کارآمــد برای مقابله با 
دارند.  آمادگی  احتمالی  بارش های 
شــهردار منطقه 6 شیراز در بخش 
پایانی سخنانش با بیان اینکه حفظ 
و توسعه فضای سبز پایدار از جایگاه 
ویــژه ای در شــهرداری منطقه 6 
شیراز برخوردار است، افزود: برخی 
از متخلفان از تعطیلی شــهرداری 
در ایام نوروز سوءاســتفاده کرده و 
که  باغات هستند  تخریب  به دنبال 
این موضوع با آمادگی کامل و نظارت 
تخلفات  رفع  کنترل  واحد  پیوسته 
شهری و ســاختمانی رسیدگی و 
امیداوریم  شد.  خواهد  سامان دهی 
با مشارکت شهروندان و تالش های 
مدیریت شــهری در راستای حفظ 
شیراز  کالن شهر  هوای  پاکیزگی  و 

گام های استواری برداریم.

شهردارصدرا:14میلیاردریالجهتخریدهزارتنآسفالتاختصاصیافت

شهر فرزانگان
 به استقبال نوروز می رود
دکتر پرنیان: 2500 اصله نهال در سطح شهر غرس و به شهروندان نیز نهال اهدا شد

شهردار منطقه 6 شیراز نوید داد:

پایدار  توسعه 
وندان در پرتو خدمت رسانی به شهر

دکتر قادری: 

گسترش فضای سبز، آسفالت کمربندی و
استقبال از مسافران نوروزی به صورت ویژه 

در دستور کار قرار گرفته است

ستاد مرکزی خدمات سفر شهرداری شیراز در فرهنگ سرای کتاب افتتاح شد

استقبال از  مسافران بهار

اسدی، شهردارکالن شهر شیراز: سه هزار نفر از پرسنل شهرداری به صورت شبانه روزی به مسافران نوروزی و شهروندان شیراز خدمت رسانی می کنند
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