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رویداد شهر

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان فارس گفت: از 25 اسفند 97 تا پایان 
دیروز سوم فروردین جاری 443 هزار و 881 نفر از اماکن 
تاریخی و فرهنگی این اســتان بازدید کرده اند. مصیب 
امیری افزود: مجموعــه فرهنگی حافظ در صدر تعداد 

بازدیدکنندگان اماکــن فرهنگی-تاریخی فارس از 25 
اسفند 97 الی سوم فروردین ماه 98 با 115 هزار و 130 
نفر بازدیدکننده قرار دارد. وی ادامه داد: بعد از مجموعه 
حافظیه، مجموعه زندیه با 90 هزار و 699 بازدیدکننده، 
مجموعه جهانی تخت جمشــید با 73 هزار و 405 نفر 

بازدیدکننده، مجموعه فرهنگی ســعدی با 72 هزار و 
549 نفر و پاسارگاد با 46 هزار و 650 نفر بازدیدکننده 
به ترتیب در جایگاه های دوم تا پنج قرار دارند. مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
فارس با اشاره به افزایش یک درصدی اقامت مسافران 
در نوروز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

گفت: یک میلیون و 55 هزار و 709 نفر از 27 اســفند 
97 الی دوم فروردین 98 در مراکز اقامتی این اســتان 
نظیر هتل، مهمان پذیر، هتل آپارتمان، اقامتگاه های بوم 
گردی و... اقامت داشته اند که این آمار در مدت مشابه 
ســال گذشــته یک میلیون و 51 هزار و 766 نفر شب 

اقامت بوده است.

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان فارس از 
آمادگی اداره های ورزش و جوانان شهرســتان های 

فارس برای مقابله با مشــکالت ناشــی از ســیل 
احتمالــی خبر داد. حیدر علی کامیاب ضمن تبریک 
عید نوروز گفت: بــا توجه به پیش بینی بارندگی در 
روزهای آینده و آب گرفتگی معابر یا حتی ســیالبی 
شــدن بخش های از فــارس، آمادگی الزم در تمام 
اداره های ورزش و جوانان شهرســتان های فارس 

برای مواجهه با مشکالت احتمالی وجود دارد. 
کامیاب با تصریح اینکه درب های ســالن های 
ورزشــی و مراکز تحت مدیریــت ورزش و جوانان 
فارس به روی مســافران نوروزی که به فارس سفر 

کرده اند باز خواهد بود، گفت: این اماکن با هماهنگی 
ستاد ساماندهی مسافران نوروزی در مرکز استان و 
دیگر شهرستان های استان در اختیار هم وطنان قرار 
خواهد گرفت. وی از هماهنگی کامل ادارات ورزش 
و جوانان استان با ستاد ساماندهی مسافران نوروزی 
و ستاد بحران استان خبر داد و افزود: از امروز تمامی 
امکانات مجموعه ورزش و جوانان به همراه مدیران 
استانی و شهرســتانی این اداره کل برای مقابله با 
مشکالت ناشی از ســیل احتمالی در نقاط مختلف 

استان به حالت آماده باش کامل هستند. 

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان فارس 
همچنیــن از آمادگــی ســازمان های مردم نهــاد 
زیرمجموعــه ایــن اداره کل برای کمک رســانی 
بــه هم وطنانمــان در بروز مشــکالت احتمالی در 
پی بارندگی های پیش بینی شــده خبــر داد و افزود: 
آمادگی و هماهنگی الزم در این خصوص نیز انجام 
شــده اســت. کامیاب ابراز امیدواری کرد که نزول 
رحمت الهی در روزهای پیش رو، نویدبخش سالی 
 خوب برای تمام هم وطنــان خصوصًا مردم فارس

باشد.

مدیرکل آموزش وپرورش اســتان فارس اعالم کرد که با توجه 
به اطالعیه های هواشناســی در خصوص تغییرات جوی، دستورالعمل 
آماده باش به تمام ستادهای اسکان فرهنگیان در سراسر فارس ابالغ 

شده است. 
علی عســکر نجفی روز گذشــته در بازدیــد از برخی مدارس و 
اماکن تحت پوشش آموزش وپرورش، گفت: با توجه به اطالعیه های 
اداره کل هواشناســی و مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اســتان مبنی بــر اعالم بارش بــاران و احتمــال آب گرفتگی معابر، 
 دستورالعملی به تمامی ستادهای اسکان فرهنگیان استان اعالم شده

است. 
رئیس ستاد اســکان فرهنگیان 
آموزش وپــرورش فــارس گفت: در 
شــده  خواســته  دســتورالعمل  این 
تمامی تمهیــدات الزم برای افزایش 
ظرفیت اســکان مهمانان نوروزی از 
قبیل اماده ســازی کالس های بیشتر. 
ســالن های ورزشــی و نمازخانه های 
اســکان  ســتادهای  در  مــدارس 

پیش بینی شود.
مدیرکل آموزش وپرورش فارس 

همچنین گفت: تأکید شده است که سیستم های گرمایشی، لوله های 
دودکش، سیستم برق کشــی خصوصًا تابلوهای برق، عایق پشت بام 
و مســیرهای خروجی آب و فاضالب تمامــی مدارس و اماکن محل 

اسکان مجدد مورد بازرسی دقیق قرار گیرد.
نجفــی همچنیــن گفــت: تمام مــدارس حواشــی جاده های 
اســتان در حالــت آماده بــاش برای اســکان اضطــراری مهمانان 
نــوروزی قــرار دارد و آدرس تمامــی محل های اســکان در اختیار 
 نیــروی انتظامی، اورژانس و ســایر دســتگاه های مرتبط قرار گرفته

است.

  اسکان 208 هزار نفر در مدارس فارس
وی همچنیــن گفت: تا صبح روز یکشــنبه چهارم فروردین 98 
بیــش از 208 هزار نفــر در قالب نزدیک به 58 هــزار خانواده و در 
مجموع 623 هــزار و نه صد نفر روز در مدارس و اماکن وابســته به 

آموزش وپرورش فارس اسکان داده شدند.
نجفی خاطرنشــان کرد: امسال در استان 15 هزار کالس درس 
در قالب بیش از یک هزار 700 مدرســه استان برای اسکان از زائران 
و مهمانان فرهنگــی در نوروز آماده 

شده است.
آموزش وپــرورش  مدیــرکل 
فارس ادامــه داد: عالوه بر مدارس و 
کالس های درس، 36 سالن ورزشی، 
ســه خوابگاه دانشگاهی، سه خوابگاه 
دانش آموزی، دو خوابگاه ورزشــی و 
اردوگاه شــهید دستغیب آمادگی ارائه 
خدمت به فرهنگیان و همراهان آنان 

را دارد.
نجفی ادامه داد: در شــهر شیراز 
550 مدرسه با ظرفیت 6100 کالس، 5 خانه معلم با تخصیص 120 
اتاق، 5 خوابگاه دانش آموزی با ظرفیت 400 تخت، 3 خوابگاه دانشجویی 
 با ظرفیت 600 تخت، 7 ســالن ورزشــی نیز آماده پذیرش میهمانان

است. 
مدیــرکل آموزش وپــرورش فــارس گفت: بر اســاس آخرین 
اطالعــات این میزان اماده ســازی باعث شــده که اســتان فارس 
 بیشترین ظرفیت پذیرش و اسکان مهمانان فرهنگی را در کشور دارا

باشد.

مدیرکل انتقــال خون فارس با اعالم اینکه ذخایر گروهای خونی 
در اســتان به مرز هشدار رسیده است از همشهریان و مسافران نوروزی 
خواســت برای اهدای خون به پایگاه های انتقال خــون مراجعه کنند. 
مســعود ترابی اظهار داشــت: ذخایر گروهای خونی بسیار کاهش یافته 
و به مرز هشــدار رسیده است و از همشــهریان درخواست داریم برای 
اهدای خون به پایگاه های ســیار و ثابت انتقال خون در سراســر استان 

مراجعه کنند. 
وی با بیان اینکه اســتان فارس به عنوان قطب پزشــکی جنوب 
کشــور شناخته شده است و اســتان های هم جوار برای دریافت خدمات 
درمانی به شــیراز مراجعه می کنند، افزود: بیشتر خدمات درمانی بیماران 
در بیمارســتان ها انجام می شود و مراکز درمانی نیازمند به فرآورده های 

خونی هستند. 
ترابی با بیان اینکه ذخایر پالکت خون بســیار پائین آمده اســت، 
ادامــه داد: بیمــاران صعب العالج، تاالســمی، هموفیلی، ســرطانی و 
بیماری های خاص با مشکالت انعقادی در همه گروه های خونی نیازمند 
فرآورده های پالکت و پالسما هستند. ترابی ادامه داد: پایگاه انتقال خون 
قصردشــت شیراز، واقع در منطقه آســیاب قوامی همه روزه در دو نوبت 
آماده خون گیری از داوطلبان اســت؛ همچنین ایــن پایگاه در روزهای 

تعطیل از ساعت 8 تا 13 و نیز 14 تا 19 پذیرای مردم است. 
مدیــرکل انتقال خون فارس گفت: افزون بــه راین پایگاه انتقال 
خون نمازی واقع در میدان نمازی شــیراز همه روزه به صورت یکســره 
از 8 صبــح تــا 19 و 30 دقیقه به خون گیری می پــردازد. ترابی عنوان 
کرد: پایگاه خون گیری میدان ولیعصر واقع در بوستان ولیعصر در شرق 
شــیراز نیز صبح ها از ساعت 8 و نیم تا 12 و نیم نیز آماده خون گیری از 
همشهریان است. وی افزود: همه مراکز انتقال خون در شهرستان های 
فارس نیز پذیرای افرادی اســت که با اهدای خــون خود زندگی را به 

دیگران هدیه می بخشند.

443 هزار نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی فارس بازدید کردند

حافظیه و زندیه
در صدر

آمادگی ورزش و جوانان فارس برای مواجهه به سیل احتمالی

مدیرکل آموزش وپرورش فارس خبر داد

ابالغ دستور آماده باش به ستادهای اسکان فرهنگیان فارس
شیرازی ها و گردشگران به پایگاه های اهدای خون مراجعه کنند

کمبود خون در استان فارس
به مرز هشدار رسید
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رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز 
گفت: با توجه به اعالم سازمان هواشناسی در خصوص 
بارش رحمت الهی در ایام نوروز ســال 1398 در شهر 
شیراز، این سازمان ضمن شناسایی حدود 100 نقطه از 
کانال هایی که پسماندهای معلق می تواند باعث انسداد 

آن شود تمهیدات ویژه ای دیده است.
افزود: نیروهای آموزش دیده این ســازمان  وی 
به صورت مســتمر در مکان های مناسبی از کانال های 
روباز که دارای زباله گیر اســت مســتقر شده و تمام 
تــالش خود را به کار می گیرند تا از ایجاد آب گرفتگی 
معابر در هنگام بارندگی جلوگیری شــود.  خوشبخت 
ادامه داد: برنامه ریزی ها به گونه ای است که بر اساس 
پیش بینی هواشناســی، از ســاعاتی قبــل از بارش، 
پاکبانــان مجهز به تجهیزات ایمنــی و چتر در محل 
گاردها که برای جداســازی اشــیای جامد در جداول 

سطح شهر نصب شده است، حضور یافته و پسماندها 
را ابتــدا در مخازن اولیه ذخیــره و در نهایت بارگیری 
و انتقــال می دهند. وی اضافه کــرد: تعداد دیگری از 
پاکبانان نیز به صورت آماده باش حضور دارند که برای 
رفع مشکل در محل های آب گرفتگی حضور می یابند. 
به گزارش امور ارتباطات و آموزش شــهروندی 
سازمان مدیریت پســماند شهرداری شیراز خوشبخت 
با ابــراز امیدواری برای اینکه در ســال جاری ضمن 
بهره منــدی بیش ازپیش از بارش رحمت الهی شــاهد 
کمترین آب گرفتگی باشــیم از همکاری شهروندان در 
عدم رهاســازی پســماند در معابر که می تواند موجب 
گرفتگی جداول و کانال های آب، صدمه به تأسیسات 
شــهری، اختالل در عبــور  و مرور وســایط نقلیه و 
شهروندان به علت آب گرفتگی و مشکالتی از این نوع 

شود، سپاس گزاری کرد.

رئیس ســازمان مدیریت حمل ونقل مســافر 
شــهرداری شــیراز گفت: گردشــگران نوروزی با 
اســتفاده از اتوبوس هــای گردشــگری به صورت 
رایــگان به بازدیــد اماکن مذهبی و گردشــگری 
شــیراز می روند. مسعود حسن شاهی اضافه کرد: با 
توجه به استقبال مسافران نوروزی ثبت نام رایگان 
در کمپ های نــوروزی زیباشــهر و جنت صورت 

می گیــرد و در ســاعت های 9، 9:30 و 10 صبح 
هرروز و بعدازظهر نیز ســاعت های 15، 15:30 و 
16 از این مبدأها اتوبوس ها بــه همراه راهنمایان 
مجرب سازمان صنایع دستی و گردشگری و میراث 
فرهنگی بــه مقاصدی همچون اماکــن مذهبی، 
باغ هــای گردشــگری، اماکن تاریخــی و اماکن 
فرهنگی شــیراز ســفر می کنند. وی افزود: جهت 

تســهیل و بازدید گردشــگران، با هماهنگی های 
انجام شــده با ســازمان میراث فرهنگی بلیت های 
رایگان و تخفیف دار تهیه شده که به مسافران ارائه 

می شود.
رئیس ســازمان حمل نقل مسافر شهرداری 
شیراز خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این تورها 
کاهش ترافیک در ســطح شهر مخصوصًا محدوده 

مرکزی و پرتردد، عدم نیاز مســافران به جستجوی 
اماکن و صرفه جویی در وقت و همچنین مزایای تور 
نیز راهنمای گردشگری، بلیت رایگان است. حسن 
شــاهی افزود: اتوبوس های گردشگری به گونه ای 
برنامه ریزی شــده که تورهای صبح و عصر به نماز 
جماعت در حرم مطهر حضرت شاه چراغ )ع( منتهی 

شود.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز خبر داد

تالش پاکبانان برای جلوگیری از آب گرفتگی معابر در روزهای بارانی

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر شهرداری شیراز خبر داد

استقبال مسافران نوروزی از تورهای گردشگری شهرداری شیراز

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری شیراز 
گفت: برای ســهولت در بازدید از اماکن گردشگری 
شــیراز 9 پارکینگ موقت ویژه نوروز با ظرفیت 22 
هــزار خودرو در ایــام نوروز فعال هســتند. مجتبی 
زوربخش در خصوص تورهای گردشگری ایام نوروز 
ویژه مسافران نوروزی شیراز، گفت: در جهت کاهش 
ترافیک مســافران نوروزی به وســیله ش دســتگاه 
اتوبــوس از کمپ های اســکان به مراکــز زیارتی و 

گردشگری منتقل می شود. 
از  گردشــگری  اتوبوس هــای  افــزود:  وی 
کمپ های مســافران نوروزی در باغ جنت، بوستان 
نماز و زیباشــهر در دو نوبت صبح و عصر، مسافران 
را بــه حرم حضرت شــاه چراغ )ع(، مجموعه زندیه، 
باغ ارم، دروازه قرآن، حافظیه و ســعدیه و برعکس 
به صورت رایــگان منتقل خواهند کــرد. زوربخش 
ادامــه داد: در ایام تعطیالت نوروزی تاکســی های 
گردشــگری نیز راه اندازی می شــوند و مقابل اماکن 
مذهبی و گردشگری مثل سعدیه، باغ ارم، مجموعه 
زندیه، دروازه قرآن، باغ جنت، باغ عفیف آباد و کمپ 
زیباشهر کیوسک اطالع رسانی هم مستقر خواهد شد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری شیراز 
با بیان اینکه 17 خودرو گشــت ســیار بــا عنوان از 
من بپرس در ایام نوروز فعال هســتند و بســته های 
راهنمایی نیز بین مسافران توزیع خواهد شد، گفت: 9 
پارکینگ موقت ویژه نوروز با ظرفیت 22 هزار خودرو 
در ایــام نوروز فعال خواهند بود کــه البته این تعداد 
جوابگوی حجم خودرو در هسته مرکزی نیست. وی 

افزود: مدت زمان هر تور گردشــگری به طور متوسط 
چهار ساعت طول خواهد کشید.

زوربخش بیان کرد: رنگ آمیزی 750 ایســتگاه 
ســرپناه ایســتگاه اتوبوس، شست وشــو و نظافت 
نــاوگان حمل ونقل عمومی، آماده ســازی پایانه های 
اتوبوس رانی درون شــهری و برون شــهری شــامل 
)تعویــض و تعمیر تابلِو، رنگ آمیــزی نظافت و ...(، 
اســتقرار نیروهــای آموزش دیده جهــت راهنمای 
مسافران نوروزی و توزیع بســته های راهنما شامل 
نقشه را ازجمله اقدامات معاونت حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری شیراز عنوان کرد. 
وی از فعال ســازی مراکز معاینه فنی خودروها 
از 15 اســفندماه تا پایان تعطیالت نوروزی از ساعت 
هفت و 30 دقیقه صبح تا 18 عصر به اســتثنای یکم 
و 13 فروردین ماه، فعال ســازی جایــگاه توزیع گاز 
ســیان جی و فرآورده های نفتی و نفت و گاز متعلق 
به شــهرداری شیراز به صورت شــبانه روزی تا پایان 

تعطیالت خبر داد.
زوربخــش تصریح کــرد: نصــب و راه اندازی 
سیســتم های تردد شــمار در معابر ورودی )میدان 
اهلل، زیباشهر، بلوار مدرس، حسینی الهاشمی، میدان 
معلم و برخی تقاطعات منتهی به ســیاحتی و زیارتی 
ازجمله حافظیه و ســیبویه( همــراه با تهیه و تدوین 
گزارش تحلیلی ورود خودروها به شهر، ارائه سرویس 
و نگهداری و در صــورت نیاز نصب چراغ های ویژه 
عابــران پیاده در محدوده بافت تاریخی و ســیاحتی 
شهر، نظافت و سرویس و نگهداری تجهیزات نظارت 

تصویــری، مدیریت لحظه ای ترافیک و هماهنگی با 
پلیس راهــور، اورژانس و ســایر نهادهای مرتبط و 
آماده بــاش و نوبــت مرکز کنتــرل ترافیک از دیگر 
اقدامــات معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 

شیراز است. 
وی تصریح کرد: همچنین فعال سازی تابلوهای 
پیام نمای خبری ســطح شــهر جهت اطالع رسانی 
و وضعیــت ترافیکی و راهنمایی مســیر با انتشــار 
پیام های آموزشــی، اعالم وضعیــت ترافیکی معابر 
به صورت روزانه از طریق صداوسیمای مرکز فارس، 
فعال سازی کشیک ســرویس و نگهداری تقاطعات 

و دوربین های نظارت تصویری، آماده ســازی گشت 
خودروهای نظارت و بازرســی جهت صدور ابالغیه، 
ارشــاد و آگاهی الزم به رانندگان ناوگان حمل ونقل 
بار شــهری، نظارت بر تردد و وســایل نقلیه باربری 
و کنترل اضافه بار، خط کشــی و تجدید خط معابر و 
بلوارهای شــهری به ویژه در محدوده مرکزی شهر، 
نصب تجهیزات ترافیکی، انســداد معابر با هماهنگی 
پلیــس راهور در معابر پرترافیــک، تکمیل تابلوهای 
راهنمایی مســیر در مبــادی ورودی و مراکز منتهی 
به مراکز ســیاحتی و زیارتی ازجملــه اقدامات انجام 

شده است.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز خبر داد

راه اندازی ۹ پارکینگ موقت ویژه ایام نوروز در سطح شهر

رویداد شهر
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رویداد شهر

رئیس پلیس راهور اســتان فارس از کاهش 
67 درصدی تصادفات منجر به فوت درون شهرها 
و کاهــش 24 درصدی مجروحین در ایام نوروزی 
در استان فارس خبر داد. سرهنگ مصطفی عباسی 
اظهار داشــت: از ابتدای طرح نوروزی 67 درصد 
 از تصادفات منجر به فوت شــهری کاهش یافته

است. 
وی با بیان اینکه بیشــترین تردد خودرو در 
شــیراز از سمت شیرازـ  اصفهان و شیرازـ  بوشهر 
گزارش شــده اســت، گفت: با تــالش مأموران 
ترافیک گره ترافیکی در شــیراز مشاهده نشده و 

تردد خودروهای مسافران روان است. 

ســرهنگ عباســی در پاســخ به این سؤال 
که آیــا کاهش مســافران نــوروزی دلیل روان 
بودن ورودی های شــیراز اســت؟ گفت: از سال 
تدابیری  ورودی هــای شــیراز  بــرای  گذشــته 
ازجملــه ایمن ســازی معابــر و افزایــش تعداد 
نیروهای گشــتی اندیشــیده شــده و علت روان 
 بــودن ترافیک در ورودی شــیراز بــه این دلیل

است. 
رئیس پلیس راهور فــارس با تأکید بر اینکه 
توقیف و برخورد بــا خودروهای رانندگان متخلف 
ازجمله اولویت های پلیس در این ایام است افزود: 
اعمال جریمه 400 هــزار تومانی و توقیف خودرو 

تا ســه ماه ازجمله موارد قانونی اســت که برای 
رانندگان متخلف اعمال می شود. 

وی بیشــترین علــت برخورد بــا رانندگان 
متخلف را ســرعت حادثه ســاز، اســتفاده از تلفن 
همــراه در حین رانندگی، نبســتن کمربند ایمنی 
و عــدم رعایت ســرعت اعــالم کرد. عباســی 
برخورد با موتورســواران متخلف را به عنوان یکی 
دیگــر از اولویت های پلیس در ایــام نوروز اعالم 
کــرد و گفت: آمارها نشــان می دهــد 33 تا 36 
درصد تصادفات مربوط به موتورســواران اســت 
 و بــا راکبیــن متخلف موتورســوار برخورد جدی 

می شود.

ازجمله خدمات ســازمان فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات شــهرداری شــیراز در ایام نــوروز عهده دار 
تأمین و نصب سخت افزار الزم در کمپ های نوروزی 
شــهرداری، راه اندازی سامانه اســکان در کمپ ها و 

آموزش بــه کاربران مربوطه، نصب لیزر هوشــمند و 
نمایش پیام تبریک سال نو و خیرمقدم به میهمانان در 
ورودی شهر، راه اندازی شبکه داخلی در ستاد مرکزی 
اسکان شهرداری، تولید نقشه راهنما، ارائه نسخه جدید 

اپلیکیشن نقشه هوشمند شهرداری شیراز، ایجاد بستر 
وای فای آفالین و ارائه بسته های فرهنگی نرم افزاری 
در کمپ هــای نوروزی به صورت رایگان اســت. الزم 
به ذکر اســت ســامانه جامع نوروزی شهرداری شیراز 

بــا همکاری معاونــت محترم خدمات شــهری برای 
نخستین بار راه اندازی شده است که میهمانان نوروزی 
http://nowruz.shiraz. می توانند با مراجعه به آدرس

ir از کلیه خدمات شهرداری بهره مند شوند.

تصادفات منجر به فوت در استان فارس ۶۷ درصد کاهش یافت

نگاهی به خدمات ارائه شده توسط سازمان فاوا در ایام نوروز

فرهنگی  ســازمان  گردشــگری  سرپرســت 
اجتماعی شــهرداری شــیراز گفت: جشــنواره نان 
و روســتا در ایــام نــوروز 98 میزبان مســافران و 
گردشــگران و شهروندان شــیراز است. علی نّیری 
اظهار کرد: جشنواره نان و روستا که از 25 اسفندماه 
97 در باغ ملی شــیراز برپا شده تا 16 فروردین 98 
همه روزه از ساعت 9 صبح تا 23 میزبان مسافران و 

گردشگران و شهروندان است. 
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه شــهر 
شیراز ظرفیت های زیادی در حوزه گردشگری دارد 
و از طرفی اســتان فارس بیش از 30 درصد اماکن 
تاریخــی، مذهبی ایران را در دل خــود جای داده 
می توان گفت شیراز بهشت گردشگری کشور است.

او بــا بیان اینکه اســتان فارس بــا مرکزیت 
شــیراز به دلیل دارا بودن بیشترین آثار ثبت جهانی 
و همچنین امامزاده ها و مقابر مشاهیر و برخورداری 
از آئین، آداب ورسوم متنوع می تواند به عنوان مقصد 
گردشگران باشد اما توجه گردشگران بیشتر به مرکز 
استان معطوف شــده، این در حالی است که استان 

فارس شهرها و روســتاهایی دارد که کمتر شناخته 
شده است.

  معرفی روستاهای بومگردی
نیری تأکیــد کرد: برنامه معرفی روســتاهای 
گردشگری و خانه های بومگردی روستاهای فارس 
با همکاری دفتر امور روســتایی استانداری در قالب 
جشنواره نان و روستا تدوین و پیش بینی و اجرا شد 
و در این نمایشگاه ســعی کردیم روستاهای هدف 
گردشگری و خانه های بومگردی را معرفی کنیم و به 
گردشگران توصیه کنیم که به سمت روستاها بروند 
و از آن فضای گردشــگری و آئین، آداب ورســومی 
که در روســتاها وجود دارد بیشتر استفاده کنند. وی 
بــا بیان اینکه این اتفــاق می تواند کمک زیادی به 
اقتصاد روســتاها و شهرهای کوچک تر کند و شیراز 
هم نقش پشــتیبانی را بازی کند، تصریح کرد: تمام 
اســتان باید از حضور گردشــگران حداکثر بهره را 
ببرنــد و وقتــی این معرفی به خوبی انجام شــود و 
گردشــگران، روســتاها را به خوبی بشناسند سرانه 

گردشگری شهر و مازاد آن می تواند به آن روستاها 
ســفر کند و ماندگاری داشته باشــند و اقتصاد آن 
روســتا را رونق دهد.  وی افزود: درنهایت فرهنگ 
و تنوع اجتماعی که در روستاها وجود دارد می تواند 
به مبادالت فرهنگی اقتصــادی خیلی خوبی منجر 
شــود. نّیری بیان کرد: در جشنواره نان و روستا در 
10 غرفــه پخت نان انجام و در هر غرفه چهار نوع 
نان ارائه می شــود که تنوع نان در استان فارس را 

نشان می دهد.

  بــاغ جنت شــیراز میزبان جشــنواره 
»شادشهر« است

او همچنین گفت: جشــنواره »شادشــهر« در 
باغ جنت شیراز برپا شــده است. علی نّیری با بیان 
اینکه در ایام نوروز نمایشــگاه های مختلف با تأکید 
بر معرفی صنایع دستی، خوراک، آئین و رسوم مردم 
فارس برپا شده است، اظهار کرد: جشنواره شادشهر 
از 25 اسفند 97 تا 16 فروردین 98 از ساعت 9 صبح 

تا 23 برنامه دارد. 

وی با اشاره به اینکه بخشی از فضای نمایشگاه 
به معرفی آداب ورســوم مردم فارس از قومیت های 
مختلف اختصاص یافته اســت، افزود: بخشی نیز به 
غرفه های صنایع دستی، سوغات شیراز، محصوالت 

فرهنگی و کتاب اختصاص یافته است. 
فرهنگی  ســازمان  گردشــگری  سرپرســت 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری شیراز با بیان اینکه 
در طول جشنواره 10 شب ویژه برنامه های فرهنگی 
و هنری شــامل تئاتر، موســیقی و... اجرا می شود، 
خاطرنشان کرد: رویکرد تمام این برنامه ها مبتنی بر 
معرفی شهر شیراز و داشته های گردشگری فرهنگی 

و مذهبی آن است. 
نیری بیان کرد: با توجه به اینکه باغ جنت یکی 
از مکان هایی است که کمپ اقامتی گردشگران در 
آن ایجاد شــده است و خدمات اســکان مسافران 
توسط شهرداری شیراز ارائه می شود به همین دلیل 
فضای شــاد و مفرح برای گردشگران و شهروندان 
پیش بینی شده است و برنامه های فرهنگی و هنری 

به صورت عصرگاهی و شبانگاهی اجرا می شود.

برگزاری جشنواره نان و روستا با هدف معرفی روستاهای فارس در باغ ملی

باغ جنت شیراز میزبان جشنواره »شادشهر« است



گذر حافظیه با برگزاری جشــنواره 
فرهنگی و هنری با عنوان »شیراز از گل 
بهترو« در تعطیــالت نوروزی جاذبه ای 
جدید برای گردشگران ایجاد کرده است. 
شــیراز یکی از مقاصد مهم گردشگری 
ایران در ایام مختلف ســال اســت که 
جاذبه های فراوان آن از باغ های باشکوه 
و آرامگاه های شــاعران بزرگ گرفته تا 
گنبدهای برافراشــته و خانه ها و مساجد 
تاریخی اش، میلیون ها مســافر داخلی و 
خارجی را به خود فرامی خواند. بااین حال 
ایجاد جاذبه های جدید برای نگه داشت 
و افزایش میزان حضور گردشگران یکی 
از مسائلی اســت در مناطق گردشگری 
گردشــگری  گیرد.  قرار  موردتوجه  باید 
رویداد یکی از این روش های نوین است 
که امســال نمونه موفقی از آن در گذر 
حافظیه در حال اجرا اســت و توانسته با 
اســتفاده از رویدادهای هنری عالوه بر 
معرفی ظرفیت هــای فرهنگی و هنری 
شیراز در ایجاد جاذبه ای جدید برای این 
شهر گام مؤثری بردارد. معاون فرهنگی 
و هنری ســازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری شیراز در این خصوص گفت: 
یکــی از دغدغه های اصلــی در عرصه 
فرهنگ و هنر معرفی داشــته های این 
حوزه است که حضور بی شمار مسافران 

نوروزی بســتر مناســبی برای این امر 
فراهم می کند و عالوه بر این زمینه ساز 
جذب گردشــگر با استفاده از رویداد نیز 

خواهد بود.
جمشــید رضایــی با بیــان اینکه 
با اســتفاده از هنــر و فرهنگ اصیل و 
ریشه دار شــیراز رویداد »جشنواره شیراز 
از گل بهترو« در گــذر حافظیه طراحی 
و اجرا شده اســت، خاطرنشان کرد: در 
این جشنواره سه صحنه کوچک و گذری 
در مســیر گذر حافظیه هرروز از ساعت 
9 تا 22 به اجــرای برنامه های هنری با 
شیراز  فرهنگی  به شــاخص های  توجه 

می پردازند.
وی ادامه داد: در اســتیج شــماره 
یــک گذر حافظیــه به تنــاوب نقالی و 
ایرانی  از هنرهای اصیل  پرده خوانی که 
و شــیراز است اجرا می شــود که اغلب 
اجراهــا را نقاالن کــودک و نوجوان بر 
عهــده دارند که با اســتقبال کم نظیری 
مواجه شــده اســت. معاون فرهنگی و 
هنری ســازمان فرهنگــی و اجتماعی 
شهرداری شیراز افزود: در استیج شماره 
2 هرروز نمایش های آیینی نوروز شیراز 
و نمایش ســیاه بازی و میــر نوروزی به 
روی صحنه می رود و در استیج شماره 3 
نیز در برنامه ای با عنوان »شاعرانه های 

شیراز«، پرفورمنس های ادبی، مشاعره و 
غزل خوانی اجرا می شــود. همچنین در 
این صحنه، هر شــب مرشــدخوانی نیز 

اجرا می شود.
رضایی بــا بیان اینکــه »بیش از 
120 ســاعت پرده خوانــی و نقالی، 30 
ســاعت نمایش و 30 ساعت مشاعره و 
پرفورمنس ادبی از 1 تا 15 فروردین ماه 
در گــذر حافظیــه در قالب جشــنواره 
»شــیراز از گل بهترو« اجرا می شــود 
گفت: حمایت از صنایع دســتی و میراث 
فرهنگــی و تقویت فرهنگــی یکی از 
مهم ترین اهداف ما در این رویداد است 
که بر همین اســاس نمایشگاهی از آثار 
فاخر هنرهای ســنتی و اصیل شــیراز 
همچون کاشــی هفت رنگ، خاتم، گل 
و مــرغ، قلم زنی و ُجَوک کاری با عنوان 
»هزاردســتان« در گذر حافظیه برپاشده 

است.
وی شاخص ها و ظرفیت های ادبی 
شــیراز را در جذب گردشــگر کم نظیر 
توصیف و تأکید کرد: نمایشــگاهی زیبا 
در فضایی دکوراتیو از سردیس و تندیس 
مشــاهیر ادبی ایران نیز در گذر حافظیه 
برپا شــده کــه نمایانگر قطــب بودن 
شــیراز در حوزه ادبیات در سایه بزرگانی 

همچون حافظ و سعدی است.

معاون فرهنگی و هنری ســازمان 
اجتماعی شــهرداری گفت:  فرهنگی و 
همچنیــن در نمایشــگاهی بــا عنوان 
»ســوغات ادب« آثار بزرگان شــعر و 
ادبیات شیراز از وصال، قاآنی، بابافغانی، 
اهلی، شــوریده و نثــار گرفتــه تا راز 
شــیرازی، حیدر، ملولــی و تذکره هایی 
الفصاحه و  دارالعلم، مــرآت  همچــون 
شعاعیه به گردشــگران معرفی می شود 
که تــا 15 فروردین در ورودی باغ ملی 
میزبان شــیرازی ها و گردشگران خواهد 

بود.
رضایــی اســتقبال از رویدادهای 
هنری و ادبی جشــنواره »شیراز از گل 
بهترو« که نام آن از شعر شیرازی بیژن 
سمندر گرفته شده را فراتر از حد انتظار 
ایرانیان  دانست و گفت:  برگزارکنندگان 
امسال عالوه بر ضبط تصاویر جاذبه های 
تاریخی و طبیعی شیراز در گذر حافظیه 
با جاذبه های نمایشگاهی و هنری جدید 
این رویداد عکس یادگاری می گیرند که 
نشان دهنده موفقیت جشنواره »شیراز از 
گل بهترو« در ایجــاد یک جاذبه جدید 
گردشگری برای شــیراز است که قطعًا 
در توسعه مقاصد گردشگری با توجه به 
مفاهیم توسعه پایدار به وسیله گردشگری 

رویداد گام مؤثری خواهد بود.

»شیراز از گل بهترو« یک جاذبه جدید گردشگری برای شیراز است

تجربه موفق »گردشگری رویداد« در گذر حافظیه

گردشگری رویداد 
یکی از این روش های 
نوین است که امسال 
نمونه موفقی از آن در 

گذر حافظیه در حال 
اجرا است و توانسته با 
استفاده از رویدادهای 
هنری عالوه بر معرفی 

ظرفیت های فرهنگی 
و هنری شیراز در 

ایجاد جاذبه ای جدید 
برای این شهر گام 

مؤثری بردارد. در 
استیج شماره یک 

گذر حافظیه به تناوب 
نقالی و پرده خوانی 

که از هنرهای اصیل 
ایرانی و شیراز است 

اجرا می شود که اغلب 
اجراها را نقاالن کودک 

و نوجوان بر عهده 
دارند که با استقبال 

کم نظیری مواجه 
شده است. حمایت 

از صنایع دستی و 
میراث فرهنگی و 

تقویت فرهنگی یکی 
از مهم ترین اهداف 
شهرداری شیراز در 

این رویداد است

،،

،،
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صنایع دستی

گیوه پای پوشــی است به ارث رســیده از هزاران سال پیش. یکی از 
محصوالتی که امروز با آمدن کفش های گوناگون کمتر به آن توجه می کنیم؛ 
اما هم هنرمندانه اســت و هم ارزان، نماد آشتی طبیعت است با جان و تن. 

گیوه هــای فارس همچون منبت و خاتمش حرف هــا برای گفتن دارند؛ 
گرچــه فراموش کاری ما در دنیای مدرن باعث شــده کمتــر از این یادگار 
روزگاران کهن یاد کنیم، هنوز بســیاری هستند که شیفته این دست سازه ها 

هستند.

 تاریخ گیوه بافی در فارس
دربــاره تکامل صنعــت گیوه بافی 
اطالعات کمی در دســت است. البلخی 
تاریخ نویــس معــروف در ســال 484 
شمســی یادآور می شــود که غندیجان 
فارس در صنعت گیوه بافی مشهور بوده 
است. در سال 719 شمسی که مستوفی 
جغرافیانــگار از آن مــکان بازدید کرده 
می نویســد که پیشــه گیوه بافی در اوج 
تکامل بوده اســت و ابوالعباس زرکوب 
شــیرازی نیز در کتاب شیراز نامه که در 
ســال های پیش از 754 قمری نوشته 
شــده از بازار گیوه دوزان در شــیراز یاد 
کرده و در مکاتبات خواجه رشــیدالدین 
فضل اهلل میبــدی گیوه به عنوان یکی از 
موردتوجه  کازرون  عمــده  محصوالت 
قرار گرفته است. در دوره صفوی طبقات 
باالی جامعه اغلــب از کفش های تمام 
چرم استفاده می کردند؛ اما مردم گیوه ها 
را برای پوشیدن برمی گزیدند. در همین 
دوره است که در شکل و ساختمان گیوه 
تغییراتــی رخ می دهــد و پاپوش دوزان 
قدیمی تــالش می کنند تا کارایی آن را 
با موقعیت اقلیمی منطقه ای که باید در 
آن مورداستفاده قرار گیرد تطابق دهند.

 گیوه چگونه بافته می شود؟
بایــد نوعــی پای افزار  گیــوه را 
دست ســاز ســنتی ایرانی دانســت که 
رویه آن را از ریســمان و نخ پرگ یعنی 
ریســمان های پنبه ای بافتی و فشرده و 
زیره یــا ته آن را گاه از چرم و بیشــتر 
از لته های به هم فشــرده درهم کشیده 
می ســازند. گیوه برای آب وهوای گرم و 
خشک بسیار مناســب است. گیوه یک 
زیره پارچه ای به نام شیوه دارد که دوام 
و مقاومت آن بسیار زیاد است. در گیوه 
از رنگ های آبی، قرمز، سفید، استخوانی 
و ســیاه استفاده می شود. رنگ های آبی 
و قرمز و ســفید را در تخــت گیوه به 
کار می برنــد. قباًل تخــت گیوه ها فقط 
به رنگ ســفید بود و رویه گیوه مردانه 

نیز معمواًل به همین رنگ بوده اســت. 
بــرای بافت گیوه زنانه هــم از نخ های 
رنگین و گاه از انواع منجوق اســتفاده 
می کردند. رنگ استخوانی رنگ پاشنه و 
نوک تخت گیوه است. گیوه سیاه نیز از 
موی بز ســیاه گرفته می شود. این رنگ 
در زیــر رویه قرار می گیرد و هرگز دیده 

نمی شود.

 گیوه های فارس سه هزار سال 
عمر دارند

گیوه ها به ســبکی، دوام و راحتی 
معروف انــد. آن هــا تنهــا پاپوش هایی 
هســتند که در راه های سنگالخی، در 
زمســتان و تابســتان پای نیاکانمان را 
می پوشــاندند؛ از همین رو اســت که 
تاریخ پیدایش گیوه حتی به افســانه ها 
پیونــد می خــورد تــا آنجا کــه برخی 
معتقدنــد گیوه هــای فارس ســه هزار 
ســال عمر دارند. امروز شهرستان های 
آبــاده و کازرون فــارس تولیدکنندگان 
کشــور  گیوه هــای   مرغوب تریــن 

هستند. 

 مرغوبیت گیوه فارس
آنچه گیوه فارس را از دیگر گیوه ها 
در کشور ممتاز می کند نوع گرهی است 
که آن را می ســازد. در دیگر اســتان ها 
گیوه به صورت بافت ساخته می شود؛ اما 
در فارس گیوه ها به صورت گره ســاخته 
می شــوند؛ به همین دلیل است که اگر 
بک بخــش از بافت از بیــن رفت، آن 
قســمت خراب می شــود، اما گره گیوه 
فارس حتــی در صورت قیچی شــدن 
هیچ آســیبی نمی بیند و ساختار اصلی 
گیوه که به اصطالح در فارس »رووال« 
نامیده می شود و شیرازه اصلی است، از 
بین نمی رود. گیوه هایی که زاده دســت 
هنرمندان فارس هستند از قابلیتی دیگر 
نیــز برخوردارند: راحتی و خنکی پا. این 
ویژگی وجه ممیزه این محصول از دیگر 
محصوالت در کشور اســت. افزون بر 
این تمیز شــدن گیوه ها به آسانی وجهه 
دیگر ایــن تمایزها به شــمار می رود. 
برای پاک کــردن دیگــر گیوه ها باید 
آن ها را با شــوینده های مختلف شست؛ 
 اما گیوه فــارس با »ِگل گیــوه« تمیز

می شود.

 گیوه در روزگار معاصر
امروز استفاده از گیوه ها به استفاده 
در مراسم عروسی و شادی اقوام فارس 
محدود شده اســت؛ این اتفاق در حالی 
رخ داده است که گیوه یکی از تولیدات 
مرغوب داخلی اســت که هیچ مشــابه 
خارجی ندارد، به ارز و مواد اولیه خارجی 
نیاز ندارد و نخ آن به دست زنان روستایی 
ریسیده می شود و جدای از این ها باعث 
رونق چرخ تولید و کارآفرینی می شــود. 
باعث شده  ما  فراموش کاری  بااین حال، 
است که تعداد کســانی که در این هنر 
ســنتی گیوه دوزی در فــارس فعالیت 
می کنند، اندک باشــد و همین موضوع 
تداوم عمر چند هزارســاله این محصول 
را بــه تعویق انداخته اســت. گیوه های 
فارس امــروز در کشــورهای اروپایی، 
آســیایی و آمریکایی طرفدارانی پر و پا 
قرص دارد که بااین حال، ضروری است 
هر ایرانی برای حمایت از این محصول 

باارزش یک جفت گیوه داشته باشد.

نگاهی به هنر گیوه دوزی؛ هنر سه هزارساله ی فارس و شیراز

پای پوشی
برای تمام فصول

سمیرا متین نژاد

گیوه پای پوشی است 
به ارث رسیده از 
هزاران سال پیش که 
هم هنرمندانه است 
و هم ارزان، نماد 
آشتی طبیعت است با 
جان و تن. گیوه های 
فارس همچون منبت 
و خاتمش حرف ها 
برای گفتن دارند. 
تاریخ پیدایش گیوه 
حتی به افسانه ها 
پیوند می خورد تا آنجا 
که برخی معتقدند 
گیوه های فارس سه 
هزار سال عمر دارند. 
امروز شهرستان های 
آباده و کازرون 
فارس تولیدکنندگان 
مرغوب ترین گیوه های 
کشور هستند. آنچه 
گیوه فارس را از 
دیگر گیوه ها در 
کشور ممتاز می کند 
نوع گرهی است که 
آن را می سازد. در 
دیگر استان ها گیوه 
به صورت بافت ساخته 
می شود؛ اما در فارس 
گیوه ها به صورت گره 
ساخته می شوند

،،

،،
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مدرسه تاریخی

فضای مجازی در موعد تحویل ســال 98 حضور انبوهی از مردم را بر 
مزار حافظ شیرازی ثبت کرد و مشاهده کردیم که چه غوغایی در محوطه ی 
آرامگاه و تربت این رند غزل خوان به وقت دست به دســت شدن سال های 
قدیم و جدید برپا بود. گویا مردم عهد کرده بودند که در آن ســاعت مهم به 
حافظیه بروند و با تفألی به دیوان این شــاعر شوریده، وقت خود را تبدیل 
به احســن کنند. اما اخبار رسیده حاکی از آن بود که مزار سعدی هم امسال 

به ســبب اجرای برنامه جشن نوروز گاهی شــهرداری از توجه ویژه ی 
مدیریت شــهری و مردم شیراز برخوردار شــده است. وقتی شنیدم که در 
روز اول فروردین حیدر اســکندرپور شهردار شــیراز، مدیران شهرداری و 
برخی اعضای شــورا ازجمله قاسم مقیمی و نواب قائدی بر سر مزار سعدی 
شیرین ســخن رفته اند، به این نتیجه رسیدم که مدیریت شهری ما افزون 
بر بخش ســخت افزاری، حواس خود را روی بخش نرم افزاری هم متمرکز 

کرده است. 

  شیخ اجل
چنین اســت که جمعی از ساکنان 
شــهرداری و شــورا پای تربــت ادیب 
پــرآوازه ی ما بــه میمنت ســال نو گرد 
می آیند و از دیباچه ی گلستان او ورقی را 
به قصد قربت می خوانند که: »منت خدای 
را عزوجل که طاعتش موجِب ُقربت است 
و به ُشــکراَنَدَرش مزیِد نعمت، هر نََفسی 
که فرو می رود ُمِمِد حیات اســت و چون 
برمی آید، ُمفــرِح ذات؛ پس در هر نََفس 
دو نعمــت موجود اســت و بر هر نعمت، 
ُشکری واجب« و این چند خط بی گمان 
در زمانی به روی کاغذ نقش بســته که 
اوقات شــیراز با آن باغ های درهم تنیده 
قدیم به شدت بهاری بوده است و احتمااًل 
این سپاس گزاری ها به سبب اولین حضور 
ُمشرف الدین ُمصلح بن عبداهلل بن مشّرف 
متخلص به ســعدی در دامان این جهان 
بوده که خود آن را »اول اردیبهشــت ماه 
جاللی« دانســته است. اما به نظرم الزم 
آمد که پس از بازگویی شــرح مختصری 
درباره ی سعدی، به جنبه هایی از موقعیت 

جغرافیایی سعدیه هم اشاره کنیم.

  سعدیه و پیرامون
 مزار این ادیب نام آور شــیرازی که 
دو بیت از سروده هایش بر سردر سازمان 
ملــل متحد نقش بســته و در آن ابیات 
مانــدگار، بنی آدم را اعضــای یک پیکر 
دانسته و همگان را به غمخواری یکدیگر 
فراخوانده اســت، در نقطــه ای پیرامون 
شــهرک ســعدی قرار دارد که موقعیت 
این شــهرک روی نقشــه با مختصات 
جغرافیایــی 30 درجه و 25 دقیقه عرض 
شــمالی و 37 درجــه و 29 دقیقه طول 
شــرقی در ارتفاع حــدود 1500 متری 
ســطح دریا با گســتره ای 312 هکتاری 
تقریبًا در شــمال شرقی شــیراز به ثبت 
رسیده است. چشمه ی آب زنگی و بخش 
جنوبی کوه بمو در شمال، شهر شیراز در 
جنوب آن، گورســتان بهشــت احمدی، 
خرامه، روستای بردج و گوردر شرق و در 
غرب آن هم کــوه برآفتاب و چهل مقام 

قرار دارند.

سه هزارســاله ی  پیشــنه ی    
سکونت

در اطراف ســعدی عــالوه بر کوه 
بمو، کوه های دیگری مانند آبخان، کمر 
زرد، خرمن کوه، برآفتاب، سنگ شــکنان 
کوه، کــوه فهنــدژ )قلعه بنــدر( و کوه 
ــر واقع شــده اند و به واسطه ی وجود  نَِسّ
دو قلعــه و یک چــاه در بلندترین نقطه 
ارتفاعی کوه فهندژ پیشــینه ی سکونت 
در منطقه ی ســعدی به بیش از سه هزار 
ســال تخمین زده می شــود. وجود باغ 
معروف و زیبای دلگشــا و باغ طاووسیه 
را هم از نشانه های دیرینگی این منطقه 
دانســته اند. برخی پژوهشــگران به این 
نتیجه رســیده اند پیش از حضور و ممات 
صاحب بوســتان و گلستان، در منطقه ی 
کنونی سعدی، روســتایی به نام سوکان 
)محــل تابش آفتاب( وجود داشــت و بر 
مبنای یافته هایی در لغت نامه ی دهخدا و 
فرهنگنامه ی برهان قاطع، محل آرامگاه 
سعدی قباًل گازرگاه نام داشته و به هرحال 

نــام کنونی محله ی ســعدی برگرفته از 
تخلص شــاعر بلندآوازه ی ما اســت که 
در این منطقه تن به خاک ســپرده است. 
نام های دیگر شهرک سعدیه از گذشته تا 
به امروز  پهنــدژ، کهندژ، فهندژ، فهندز، 
روستای ســوکان، گازرگاه، قریه سعدی، 

ده سعدی و تنگه سعدی بوده است.

  نوروز تا روز شیراز
اجرای برنامه های نوروزگاه تا پنجم 
فروردین در ســعدیه و حضــور مدیران 
شهری، فرهنگوران، مسافران نوروزی و 
گردشــگران به این بهانه، فرصت خوبی 
را برای این نقطه ی مســتعد از کالنشهر 
شــیراز فراهــم می کند و ایــن موضوع 
مقدمه ای می شود تا چند هفته ی دیگر که 
مصادف با زادروز سعدی و در پی آن روز 
شیراز اســت، استمرار حضور پرشمارتری 
از شــیفتگان شعر و نثر سعدی را در این 
به این ترتیب شمیم  باشیم و  مکان شاهد 
بهار در سعدیه از نوروز به اردیبهشت ماه 

جاللی متصل شود.

نگاهی به محله و آرامگاه سعدی که پیشینه ی سکونت 
در این منطقه به سه هزار سال می رسد
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معاون خدمات شــهری شهرداری شیراز گفت: 
تمامــی کمپ هــا و فضاهای اقامتی آماده اســکان 
مسافران نوروزی اســت و با پیش بینی های صورت 
گرفتــه و احتمــال بارندگی های بهاری، مســاجد و 
حســینیه ها و اماکن دیگر سرپوشیده برای استقبال 

از میهمانان نوروزی آماده شده است. 
محمدرضا محمد حســن پور در حاشــیه بازدید 
از کمپ اســکان مســافران نوروزی در زیباشــهر و 
ســتاد راهنماهای مناطق 6 و 9 ضمن تبریک سال 
جدید و اشــاره به اینکه امسال با میالد حضرت علی 
)ع( آغاز شــده اســت، گفت: از تمامی ظرفیت های 
مناطــق یازده گانه شــهرداری شــیراز و همچنین 
خوابگاه دانشــجویی دانشــگاه باهنر برای اســکان 
مســافران نوروزی و زائران ســومین حرم اهل بیت 
)ع( اســتفاده شده اســت. قائم مقام ستاد تسهیالت 

نوروزی شــهرداری شــیراز تصریح کرد: در شرایط 
نامســاعد آب وهوایی و بارانی مسافران به کمپ ها، 

سالن های ورزشی، 
خوابگاه  مســاجد، 
دانشجویی باهنر و 
هدایت  حسینیه ها 

می شوند. 
ایــن مقــام 
داد:  ادامه  مسئول 
به  خدمت رســانی 
ستاد  در  مسافران 
نــوروزی در طول 
انجام  شــبانه روز 

می گیرد و تالش می گردد شــرایط مناســب برای 
میهمانان و زائران ســومین حرم اهل بیت )ع( فراهم 

شود.
محمدرضــا محمدحســن پور گفــت: برخالف 
گذشته  سال های 
پیــش از بارندگی 
و تغییــر شــرایط 
اســکان  جــوی 
مدیریت  مسافران 
خواهــد شــد و با 
نی  ســا ع ر طال ا
کار  تا  تالش شده 
به بهترین شــکل 
آن انجــام شــود. 
اینکه  بیان  با  وی 
امســال اجازه نصب چــادر در پارک ها داده نشــده 
اســت، افزود: عزیزانی که مایل انــد در فضای باز از 

چادر استفاده کنند می توانند در صورت مساعد بودن 
آب وهوا در کمپ های زیباشــهر، بــاغ فدک، پایانه 
زهتاب زاده، نمایشگاه بین المللی و مجموعه دانشگاه 

باهنر چادر نصب کنند. 
معاون خدمات شهری شهرداری شیراز تصریح 
کــرد: همکاران مــا در حوزه ایمنی و آتش نشــانی 
هشــدارهای الزم را به مســافران ارائه می دهند و 
در کمپ هــای نوروزی نیز هشــدارها در چادرها نیز 
نصب شده اســت تا شادی مســافران به تلخ کامی 
تبدیل نشــود. محمدحســن پور با اشــاره به اینکه 
ایســتگاه های راهنمای مسافر در ورودی شهر شیراز 
آمــاده ارائه خدمات و راهنمایی و هدایت مســافران 
به کمپ های اسکان هستند، افزود: در چهار ورودی 
شیراز ســتادهای هماهنگی خدمات سفر ایجاد شده 
است که به صورت شبانه روزی خدمات ارائه می دهد.

رئیــس پلیس فتا اســتان در مورد امنیت 
کاربران فضای مجــازی در ایام نوروز گفت: با 
توجه به مســافرت های هم وطنان در این ایام، 
دغدغه بــرای خرید و تهیه بلیــت و تورهای 
مســافرتی در حال افزایش اســت. ســرهنگ 
حبیــب اهلل رجبلــی در گفت وگو بــا خبرنگار 
پایگاه خبری پلیس، در تشــریح این خبر گفت: 
شرکت های مختلف گردشگری داخلی و خارجی 
در حال تبلیغات وسیع و گسترده برای تورهای 
مســافرتی در رسانه های مختلف هستند و افراد 
ســودجو در این ایام و موقعیت بهره جسته و از 
طرق مختلف اقدام به کاله برداری می کنند. وی 
افزود: برای خرید بلیت به صورت اینترنتی، نیاز 

است کاربران اطالعات شخصی و مالی خود را 
وارد سیستم کنند و کاله برداران سایبری در این 
زمینه از این فرصت بهره جســته و با راه اندازی 

سایت های جعلی مشابه 
اقدام  اصلی  سایت های 
بــه ســرقت اطالعات 
نهایت خالی  در  و  افراد 
آنان  حســاب  کــردن 

می کنند. 
انتظامی  این مقام 
با اشــاره بــه صفحات 

جعلی ساخته شــده توسط کاله برداران سایبری، 
بیان کرد: این شــیوه که اصطالحاً به فیشینگ 

)phishing( موســوم است به سودجویان کمک 
می کند که از طریق اطالعات وارد شــده توسط 
کاربران در صفحات جعلی، از حساب های بانکی 
آن ها به صورت غیرمجاز 
برداشت کنند. سرهنگ 
رجبلی خاطرنشان کرد: 
شــهروندان بــرای در 
امان مانــدن ازاین گونه 
کاله برداری هــا، بایــد 
شخصاً به صورت دستی 
آدرس صفحــات را در 
قســمت آدرس بار )URL( وارد و از سایت هایی 
خرید کنند که از پروتکل ام  https برای انتقال 

داده هــا بهره می برد. وی افــزود: یکی دیگر از 
ترفندهای کاله برداران فضای مجازی، فروش 
بســته ها و تورهای مســافرتی با قیمتی بسیار 
پایین ولی بــا وعده خدمات بــا کیفیت باال از 
طریق تبلیغات در صفحات اینترنتی و شبکه های 
مختلف اجتماعی است که می طلبد شهروندان 
در ایــن خصوص هوشــیار باشــند و ترغیب 
نشــوند. رئیس پلیس فتا استان فارس در پایان 
توصیه کرد: افرادی که قصد مســافرت در ایام 
نوروز را دارنــد بلیت های خود را از مراکزی که 
مجوزهای الزم در زمینه گردشگری دارند تهیه 
کنند و خریدهای خود را حتی االمکان از طریق 

شبکه های اجتماعی انجام ندهند.

معاون خدمات شهری شهرداری شیراز گفت:

تمهیدات الزم برای اسکان مسافران نوروزی در بارندگی های بهاری در نظر گرفته شده است

سفرهای نوروزی را از تورهای مسافرتی اینترنتی امن تهیه کنید

خدمات نوروزی

امنیت سفر

ویژه نامه نوروزی / پنجم فروردین ماه 1398

 shahreraaz9۷ @gmail.com :آدرس الکترونیکی

 shahreraaz.shiraz.ir :وب گاه

تلفن:  0۷132229821

هفته نامه  تحلیلی فرهنگی و اجتماعی
 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شهرداری شیراز

 زیر نظر شورای سردبیری
 مشاوران: فرزاد صدری، امید صدیق

 آدرس: شیراز بلوار زند، خیابان دهنادی
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 چاپ: پوریا تبلیغ
تلفن: 0۷13224142۶

صفحه آخر

اهل بیت / 

سر ُدَزک کجاست؟

ِدَژک  ســر  ِدَزک،  سر 
یا ســر ُدَزک امــروز یکی از 
تاریخی  بافــت  خیابان های 
شیراز است که یکی از مراکز 
نیز به  خرید قدیمی شــیراز 

شمار می رود.
این منطقه در گذشــته 
دیوار دفاعی شــهر با دژ )دز( 
بــوده اســت و به مرورزمان 
با تغییر گویــش تغییر آوایی 
داده و امروز به نام سر ُدَزک 

شناخته می شود.

              محله 

بازدید رئیس شورای اسالمی شهر شیراز
و معاون خدمات شهری شهرداری شیراز

از مراکز خدمات رسانی نوروزی

دیدار سیروس پاک فطرت عضو شورای اسالمی 
شهر شیراز با همیاران ترافیک

تشکیل کمپین سرعت مجاز ویژه
ایام نوروز در شیراز


