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 با یک منطقه شهرداری اجرایی و شهری خدمات معاونت های اکیپ
 مسافران از استقبال  منظور به را منطقه این روزی شبانه تالش

 .اند کرده آماده بهار فصل و نوروزی
 سادات مهندس یک، منطقه شهرداری عمومی روابط گزارش به 

 و میادین ، معابر ، ویژه اقدامات با:  گفت مطلب این اعالم با شجاعی
 .  است شده نوروز عید از استقبال آماده منطقه این پارکهای

 ، آمیزی رنگ ادامه در یک منطقه اجرایی و شهری خدمات معاون
 رفع ، نورپردازی ، روب و رفت ، جداول ترمیم ، بهاری گلهای کاشت

 اقدامات مهمترین از را ها نمازخانه و بهداشتی های سرویس ایرادهای
 به معاونت این های اکیپ:  گفت و کرد اعالم بهار از استقبال طرح

 .اند کرده مسافرین از میزبانی آماده را حوزه سطح روزی شبانه صورت
 معاونت این کارگران و کارکنان تالش از قدردانی ضمن پایان در وی
 به دهی خدمات میزان نظر از امسال نوروز نمود امیدواری ابراز

 .باشد گذشته سالهای از تر متفاوت مسافرین
 

 در یک منطقه شهرسازی های نظارت
  دشو می تقویت نوروزی تعطیالت

 های نظارت افزایش از شیراز یک منطقه شهردار
 متذکر و داد خبر نوروز تعطیالت در شهرسازی

 فرصت به نوروزی، تعطیالت دهیم نمی اجازه: شد
 .شود تبدیل غیرمجاز وساز ساخت

 ، یک منطقه شهرداری عمومی روابط گزارش به
 داده نشان تجربه: داشت اظهار اسماعیلی دکتر

 با غیرمجاز، وسازهای ساخت از برخی که
 صورت نوروز تعطیالت وضعیت از استفاده سوء
 های نظارت و بازدیدها تقویت رو، این از گیرد؛ می

 .است ضروری ایام این در شهرسازی حوزه
 مطابق منطقه، توسعه مسیر اینکه بیان با وی

 کامالً بندی، زمان های برنامه و تفصیلی طرح
 دهیم نمی اجازه: کرد خاطرنشان است، مشخص

 عمومی حقوق مسیر، این از خارج ای، اراده هیچ
 سودجویی و سوداگری به و گرفته نادیده را

 .بپردازد
 منطقه هماهنگی: شد متذکر یک منطقه شهردار

 انتظامی، نیروی و استان قضایی دستگاه با
 .است شهرسازی های سرمایه از حمایت پشتیبان

 و مستندات از گیری بهره همچنین اسماعیلی
 ضروری راستا این در را شهرسازی های فناوری
 .خواند

 داد:خبرمهندس سادات شجاعی،معاون اجرایی منطقه 

  از شکوه با میزبانی آماده یک منطقه شهرداری
 نوروزی مسافرین

 صدای پای بهار 

 فقط اتوبوس !!!

  منطقه اسکندرپور شهردار کالنشهر شیراز از پروژه های عمرانیبازدید مهندس 
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