.اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺘﺮو ،در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠ اﻗﺪام ﺷﻮد
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز و ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻮرا ،ﺷﻬﺮداری و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﺮی از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﺮ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺷﻬﺮدار و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداری در
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪس اﺳﻨﺪرﭘﻮر ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷ از آﺧﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز در زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﯿﺸﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮدار و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ:
.۱ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﺷﻬﺮ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.
 .۲ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺷﻬﺮداری اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻄﯿﻠ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ورودی ﺷﻬﺮ در راﺳﺘﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ وﯾﮋه دراﯾﺴﺘﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺘﺮو ،در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠ ﻣﺘﺮو اﻗﺪام ﺷﻮد .در ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی درونﺷﻬﺮی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدم و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺑﻮس و آن ﻫﻢ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪود اﻗﺪام ﺷﻮد.
 .۳ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ،اﻋﻢ از ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻓﺮﻫﻨ ،ﻫﻨﺮی و ورزﺷ ،ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎزی را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
 .۴در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﯿﯿﻊ و ﺗﺪﻓﯿﻦ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن در آراﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد ﺗﺸﯿﯿﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.

 .۵.ﺷﻮرا و ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻀﻮری و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ

