ﻫﺸﺪار دادﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ در ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻧﻘﻄﻪای و ﻟﺤﻈﻪای از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣ و اﻧﻘﻼب ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎرس از ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز
ﻫﺸﺪار دادﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛ در ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻧﻘﻄﻪای و ﻟﺤﻈﻪای از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ /آﻣﺎدﮔ ﺗﻤﺎﻣ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز در ﺳﺘﺎد
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔ ﺑﺤﺮﯾﻨ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣ و اﻧﻘﻼب ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ﺣﻀﻮر و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﯿﺪ
اﺣﺴﺎن اﺻﻨﺎﻓ ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز ،ﻣﺴﻌﻮد زارﻋ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز و اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺘﺎد از
.ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ آورد
دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣ و ﻣﺮﮐﺰ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺮﺗﻼش و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺤﻨﻪ و ﭘﺎی ﮐﺎر ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ،ﺳﭙﺎه ،ﺑﺴﯿﺞ،
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧ ،ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب و دﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺎی ﮐﺎر ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻧﻘﻄﻪای و ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
.و از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺤﺮﯾﻨ ،ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻫﺎ و ﭘﯿﺸﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻤ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ از ﺑﺎرش اﻟﻬ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺷﻮﯾﻢ ،ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﺑﺤﺮان ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد

.
ﺳﯿﺪ اﺣﺴﺎن اﺻﻨﺎﻓ ﺷﻬﺮدار ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﺸﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔ در ﻧﻘﺎﻃ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ،در ﻣﺤﻮر دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑ ﻣﻘﺪاری ﮐﻮه ﺷﺴﺘ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﯿﻤ ﮔﯿﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و از ﺳﺮ ﺷﯿﻤ ﮔﯿﺎه ﺗﺎ ﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ
.ﮔﻞوﻻی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺠﻢ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻮده ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮﯾﺪر آن را ﺟﻤﻊ و آب را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ
.وی اﻓﺰود :ﮔﺮﻓﺘ ﻣﺤﻮر اﺻﻠ ﺑﺎزﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺒ ﺷﺪن ﺗﺮاﻓﯿ ،ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد
.ﺷﻬﺮدار ﺷﯿﺮاز اداﻣﻪ داد :آبﮔﺮﻓﺘ در ﮔﻮﯾﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﺎرﻧﺪﮔ ،ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آبﻫﺎی ﺳﻄﺤ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺳﻄﺢ آب ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ
اﺻﻨﺎﻓ ﺑﻪ آبﮔﺮﻓﺘ زﯾﺮﮔﺬر ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧ را از ﻣﯿﺪان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ
.ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻮر دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز در ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در آﻣﺎدﮔ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم و ﻫﻤﺎری
.ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﺮددﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺷﺪ
ﻣﺴﻌﻮد زارﻋ ﻣﺴﻌﻮد زارﻋ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم را ﺟﺪی ﺑﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ را دﭼﺎر
.ﮔﺮه ﻣﮐﻨﺪ

