.روز ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮو راﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺳﯿﺪ اﺣﺴﺎن اﺻﻨﺎﻓ ﺧﺒﺮداد؛
ﺷﯿﺮاز ﻣﻬﯿﺎی اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﺸﯿﯿﻊ از ﭘﯿﺮ ﺳﺮدار ﻋﺎﺷﻮراﯾ ﻓﺎرس
.ﺷﻬﺮدار ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز از آﻣﺎدﮔ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﭘﯿﺮ ﻣﻄﻬﺮ و ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪای ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺧﺒﺮ داد
ﺳﯿﺪ اﺣﺴﺎن اﺻﻨﺎﻓ ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ ادای ﺣﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺳﻨﺪری از آﻣﺎدﮔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿﺮ ﻣﻄﻬﺮ
.ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺎرس ﺧﺒﺮ داد
وی در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات را در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻬﺮی و ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﺑﺮﭘﺎﯾ ﻣﻮﮐﺐ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿﺮ ﻣﻄﻬﺮ
.اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ در روز ﻋﺎﺷﻮرا از اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ
.اﺻﻨﺎﻓ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧ و اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﺘﺮو و ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻬﺮی را از دﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺣﻮزه در روز ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺎرس ذﮐﺮ ﮐﺮد
ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ :در روز ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮو راﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻬﺖ رﻓﺖوآﻣﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺳﺮدار
.ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﺳﻨﺪری و ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﭼﻬﺎرراه
.ﺷﺎﻫﺰاده ﻗﺎﺳﻢ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺣﻤﺪی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داراﻟﺮﺣﻤﻪ و ﺑﺎﻟﻌﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭘﺎرﮐﯿﻨﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﺷﺎﻫﭽﺮاغ)ع( ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار
.ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ
اﺻﻨﺎﻓ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ از آﻣﺎدﮔ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨ ﺧﺒﺮ داد و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری ،ﺧﻮدروﯾ و ﭘﯿﺎده و ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
.ﺷﻬﺮداری در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺸﯿﯿﻊ آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد

