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دیدار عیدانه شهردار و مدیران شهرداری با اعضای شورای اسالمی شهر

شورای شهر و شهرداری شیراز
بهترین همدلی و وفاق را دارند

عکس :اشکان پردل
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رویداد شهر

دیدار نوروزی استاندار فارس
با وزیر اطالعات
اســتاندار فارس با حجتاالسالموالمســلمین
ســید محمود علوی وزیر اطالعــات در المرد دیدار

کرد .عنایــتاهلل رحیمی در این دیــدار نوروزی که
زمانش اعالم نشــد از کوششهای وزیر اطالعات در

پیگیری مسائل کالن استان و سرعت بخشی به روند
تکمیل پروژههای صنعتی شهرســتان المرد قدردانی
کرد.
حســین شــبانی نژاد فرماندار المرد نیز در این
دیدار ،ضمن اشاره به خدمات ارائهشده به مسافران و

میهمانان نوروزی گفت :بازگشایی تونل شهید باقری
هم کمک کرد تا روند تردد و عبور و مرور مســافران
نوروزی در این شهرســتان تسهیل شــود .استاندار
فارس همچنین با حضور در شهرستان ُمهر با خانواده
شهیدان نوری دیدار کرد.

پیشنهاد دو عضو شورای شهر شیراز در بازدید از ستاد تسهیالت نوروزی

مدیریت واحد شهری در ایام نوروز به شهرداری واگذار شود
دو عضو شــورای اسالمی شهر شــیراز خواستار
اجــرای مدیریت واحد شــهری توســط شــهرداری
در مدتزمــان تعطیــات نوروزی شــدند .رؤســای
کمیســیونهای ســامت و محیطزیســت و خدمات
شــهری و نیز کمیســیون عمران و حملونقل شهری
شورای اسالمی شهر شیراز ،طی حضور در پایگاههای
ستاد تسهیالت نوروزی در مناطق یازدهگانه شهرداری
شیراز ،با اشاره به اینکه در مدتزمان تعطیالت نوروزی
اکثر دستگاههای اجرایی و خدماتی ارائه خدمات ندارند
اما شــهرداری به جهت فعالیت ستاد سفرهای نوروزی
مشــغول به خدمترسانی به گردشــگران و میهمانان
نوروزی اســت میتــوان بهصورت آزمونــه و مقطعی
طرح مدیریت واحد خدمات شهری توسط شهرداری را
تجربه کرد تا در صورت موفقیت بتوان به سوی اجرای
کامل آن در طول ســال رفت .قاســم مقیمی و نواب
قائدی که در قالب برنامه مشــترک بررســی آسیبها
و تهدیدهای ستاد تســهیالت نوروزی شیراز از برخی

امکانات و پایگاهها بازدید میکردند با تقدیر از خدمات
و تالشهای انجام شــده توســط شــهرداری شیراز،
نواقص احتمالی را نتیجه عدم فعالیت برخی دستگاهها

دبیر ستاد اسکان آموزشوپرورش فارس خبر داد

تکمیل ظرفیت اسکان آموزشوپرورش
در شیراز

دبیر ستاد اسکان میهمانان نوروزی آموزشوپرورش استان فارس اعالم کرد که
تمام ظرفیت پیشبینی شده برای اســکان در ایام نوروز در شیراز تکمیل شده است.
محمد ظاهر مزارعی شنبه سوم فروردین در جمع خبرنگاران گفت :با توجه به افزایش
قابلتوجه شــمار مسافران نوروزی ،شب گذشته ظرفیت اسکان مدارس ،خانه معلم و
خوابگاههای دانشــجویی پیشبینی شــده برای نوروز ،تکمیل شد .وی با بیان اینکه
پذیرش میهمانان نوروزی در ســال  98بــه دو صورت غیرحضوری از طریق اینترنت
و غیرحضوری انجام شــده است ،گفت :قریب به  70درصد ظرفیت پذیرش در نوروز
امســال به رزرو اینترنتی اختصاص یافته بود و مابقی بهصورت حضوری رزرو شــد.
مزارعی افزود :بر همین اساس میتوانند برای پذیرش اینترنتی به سایت ستاد اسکان
فرهنگیان وزارت آموزشوپرورش به نشــانی  http://eskan.medu.irمراجعه کرده و
نســبت به رزرو محل اقامت خود اقدام کنند که این کار از روزهای ابتدایی اسفندماه
شروع شده و اطالعرســانی الزم در این زمینه انجام شده است .وی همچنین گفت:
میهمانان نوروزی در بخش حضوری نیز باید بهصورت حضوری به پایگاههای ســتاد
اسکان سطح استان مراجعه کنند .دبیر ستاد اسکان مهمانان نوروزی آموزشوپرورش
فارس گفت :در نوروز امسال تعداد  ۶۸پایگاه پذیرش در سراسر استان پیشبینی شده
که تعداد  ۱۶۸۰مدرسه با  ۱۳هزار و  ۵۰۰کالس در این طرح دیده شده است و قریب
به  2900نفر از همکاران ما بهعنــوان عوامل اجرایی کار پذیرش فرهنگیان را انجام
میدهند .مزارعی با بیان اینکه پس از تکمیل کالسهای درس پیشبینی شده ،مجوز
اسکان مسافران در سالنهای ورزشــی و نمازخانههای مدارس نیز صادر شده است،
گفت :تا صبح امروز بیش از  ۱۵۱هزار نفر در قالب  ۴۲هزار خانواده و در مجموع ۴۵۳
هزار و یک صدوبیســت نفر روز در مدارس و اماکن وابسته به آموزشوپرورش فارس
اسکان داده شدهاند.

در ایام تعطیالت و یا عدم دسترسی برخی از مسئولین
در این ایام دانستند.
قاســم مقیمــی بــا تأکید بــر عــدم وقفه در

خدماترسانی به زائرین و مسافرین شهر شیراز گفت:
هرگونه عدم تالش در انجــام مأموریتهای اعضای
ســتاد ســفر نوعی بیاعتنایی به هویت جمعی شهر و
تاریخ و فرهنگ ایران اســت و از دســتگاههای دخیل
در ارائه خدمات خواســت نسبت به تأمین نیرو کوتاهی
نکنند .وی ایام نوروز را بخشــی از ســال و زمان ارائه
خدمات به اربابرجوع دانســت و گفــت :اتفاق ًا در این
ایام میبایست حجم خدماترسانی را بیشتر کرد چراکه
عالوه بر شــهروندان میهمانان نــوروزی نیز نیازمند
خدمــات رفاهــی و اقامتی هســتند .همچنین رئیس
کمیسیون عمران شــورای شهر شیراز از کمبود برخی
زیرساختهای خدماتی و رفاهی جهت مسافران انتقاد
کرد و خواستار حضور سایر نهادها و سازمانها در این
ایام شد .نواب قائدی افزود :سایر نهادها و دستگاهها با
وجود تعطیلی ،حداقل میتوانند فضاها و زیرساختهای
خدماتی و اقامتی خود را در اختیار شهرداری قرار دهند
تا حداکثر استفاده در جذب گردشگر برده شود.

مدیریت بحران فارس نسبت به جاری شدن سیل هشدار داد
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری فارس گفت :با توجه
به ورود سامانه جدید بارشی به فارس ،در کل استان بارشهای
شدید و در نواحی غرب و مرکز ،احتمال جاری شدن سیالب و
آبگرفتگی معابر پیشبینی میشود.
رحیــم آزادی افزود :بارشها از بعدازظهر امروز یکشــنبه
چهــارم فروردین به شــکل پراکنده در اکثر نقاط اســتان آغاز
خواهد شد اما در روزهای دوشنبه و سهشنبه این بارشها شدت
خواهد گرفت
او ادامــه داد :در نواحی سردســیر و ارتفاعات بارشها به

عکسنوشت:
بیش از 6
هزار جوان در
بزرگترین
مراسم اعتکاف
جوانان کشور در
مسجد شهدای
شیراز شرکت
کردند

شکل برف خواهد بود.
وی بیان کرد :به تمام فرمانداریها و دســتگاههای عضو
ســتاد مدیریت بحران اســتان آمادهباش کامــل دادهایم تا در
صورت بروز هرگونه مشکل در کوتاهترین زمان ممکن واکنش
مناسب نشان دهند.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری فــارس بــه
مســافران نوروزی و عشــایر و مردم اســتان توصیه کرد که
از توقــف در حاشــیه رودخانهها و مســیلها جــدا خودداری
کنند.
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رویداد شهر

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز اعالم کرد

اجرای ویدئو مپینگ بر بنای
تاریخی دروازه قرآن

عکس :اشکان پردل

رئیس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری شــیراز از اجرای برنامه ویدئو مپینگ بر
بنای تاریخی دروازه قرآن برای نخستین بار در این
کالنشــهر خبر داد .حیدری با اعالم این خبر افزود:
برنامه ویدئومپینگ از دوم تــا پنجم فروردینماه از
ساعت  20:30در دروازه قرآن اجرا میشود.
رئیس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شــهرداری شــیراز بــا بیــان اینکه در بیــن تمام
نورپردازیهای شــهری ویدئو مپینــگ جدیدترین
نوع نورپردازی است که مورد استفاده قرار میگیرد،
گفــت :این ابزار به مــا این امــکان را میدهد که
بناهای تاریخی و یا آثار معماری برجســته شــهری
را در شــبهای شــهر به کانون توجه بدل کرده و
در راســتای انتقال مفاهیم مورد نظر از آن استفاده
کنیــم .وی با تأکید بر اینکه ســیمای شــهری چه
در روشــنایی روز و چه در تاریکی شــب باید دارای
شکل و محتوا باشد ،خاطرنشان کرد :نور در طراحی
شهری دارای کیفیت و ویژگیهای متفاوت از قبیل
ابزار اطالعرسانی ،شناساندن در مناطق و محالت و
افزایش بار هویتی و نمایان کردن نشــانهها ،میراث

فرهنگی و فضاهای شهری اســت .حیدری اضافه
کرد :نورپردازی شهری بهخصوص در شب از اهمیت
باالیی برخوردار اســت و از مزایــای آن میتوان به
ایجاد امنیت ،دلپذیر کردن فضای شهر و تأثیر مثبت
آن بر روی روان شهروندان اشاره کرد.
بر اســاس این گزارش ،اجــرای ویدئومپینگ
میتوان به جاذبه مکانهای تاریخی بیفزاید و نشاط
شــهری را افزایش دهد و چنین اقدامی با بازآفرینی
فضا ،به ایجاد امکان مکث بیشــتر شــهروندان در
فضای شهری و تقویت نظام پیاده در شب و استفاده
از ظرفیتهای شــهری کمک میکند .پیش از این
نیز ویدئو مپینگ بر برج آزادی تهران به مناســبت
هفته دفاع مقدس ،نورپردازی ســهبعدی حرم مطهر
امام رضا (ع) و مســجد گوهرشــاد به مناسبت دهه
کرامت و پل خواجو اصفهان به مناســبت عید نوروز
و ...انجام شده بود و شهرداری شیراز برای نخستین
ایــن برنامه را بر بنای تاریخی دروازه قرآن اجرا کرد
که با استقبال خوب شــهروندان و مسافران روبهرو
شــد .ویدئو مپینگ یا پروجکشن مپینگ ترکیبی از
نور و تصویر همراه با صدا و موســیقی است که به

واســطه آن میتوان احجام و سطوح نامتعارف را به
سطوح نمایشی ویدئویی تبدیل کرد و با ارائه تصاویر
و طرحهای ســهبعدی بر روی ســطوح هماهنگ با
موســیقی مناسب تصاویر نمایشــی متفاوتی عرضه
کرد .این سطوح میتوانند سطوح پیچیدهی صنعتی،
آرایههای نمایشــی و یا نمای ســاختمانها باشند.
در این فن تصاویر دو یا ســهبعدی مجازی توســط
نرمافزارها و ســختافزارهایی بر روی این ســطوح
بهصورت واقعی نقش میبنــدد و نرمافزار با کنترل
نورافکــن میتواند تصاویر را با دقت باال با ســطوح

حجــم هماهنگ و پخــش نماید .این فن توســط
هنرمنــدان جهــت ایجاد عمق و توهمــات نوری/
حرکتــی جهت جــذب مخاطب و یــا معرفی برند
خاص و یا محصوالت آن اســتفاده میشود .ویژگی
این فن این اســت که بهطور خاص برای یک سطح
ساختمانی مشخص طراحی و برنامهریزی میشود و
تصاویر ســهبعدی با طرح داستانی مشخصی ساخته
میشــوند و هماهنگ با نور و صدا و موســیقی در
مدتزمانــی کوتاه و مختصر به تولید یک اثر هنری
منجر میشود.

عضو شورای شهر شیراز عنوان کرد

ظرفیتهای گردشگری شیراز فراتر از استاندارد بینالمللی است
عضو شورای اســامی شهر شیراز ظرفیتهای
گردشــگری شــیراز را فراتر از اســتاندارد بینالمللی
دانســت و گفــت :درحالیکــه اکثر کالنشــهرها و
پایتختهــای بینالمللی در یک یــا نهایت ًا دو حوزه
گردشگری فعال هســتند ،شیراز بیش از انگشتان دو
دســت ظرفیت جذب و پذیرش توریست را به همراه
دارد .قاســم مقیمی که در آیین استقبال از میهمانان
نوروزی در ورودیهای شــهر شــیراز حضور داشت
افزود :شــور و شــوقی که در چهرهی گردشگران در
لحظهی ورود به شهر شیراز مشاهده میشود گویای
فراهم بودن پتانســیلهای الزم برای پر کردن اوقات
فراغت آنان در شــهر شیراز اســت اما اینکه در پایان
سفر چقدر رضایتمندی گردشگران از حضور در شیراز
حاصل شــده است جای بررسی و مطالعه دارد .رئیس
کمیسیون سالمت و محیطزیســت شورای اسالمی
شهر شیراز ،رعایت نکات بهداشتی و سالمتمحور در
سوپرمارکتها ،اغذیهفروشیها و اماکن طبخ و توزیع
مواد غذایــی را عامل مهمی در حفظ حس ماندگاری
میهمانان در شــیراز عنوان کرد و گفت :تجربه نشان
داده اســت که سالمتی جسمی برای مردم از اولویت
باالیی برخوردار است و چنانچه هر عاملی این مهم را
خدشــهدار کند حس خوشایندی ایجاد نخواهد کرد و
بالعکس تا مدتها نوعی احســاس ناخوشایند را از آن

محیــط و مکان در ذهن او باقی خواهد گذاشــت که
ضرورت دارد شــهرداری شیراز در کنار تمام کارهای
خوبــی که در جهت تأمین ســامت روانی میهمانان
و گردشــگران انجــام میدهد از ســال آینده در این
حوزه نیز در کنار دانشــگاه علوم پزشکی ورود نماید و
گردشگری شهر شیراز را در دو حوزه نشاط و شادابی
روانی و سالمتی و تندرستی جسمی سرآمد نماید.

عضو هیئترئیســه شورای شهر شــیراز ایجاد
پتانســیلهای جدید گردشــگری توســط شهرداری
شــیراز را اقدامی بدیع دانست و گفت :محور حافظیه
و فضاهای مجاور ســعدیه و حافظیه و باغ ارم امسال
چهرهی دیگری پیدا کرده اســت و بهتماممعنا حس
فرهنگ و ادب و هنر شهر شیراز را میتوان از لحظات
حضور در این اماکن و معابر حس کرد .وی ساماندهی

دستفروشان خیابانی و خودرویی ،رفع ناهنجاریهای
بصری حاصل از استقرار غرفههای فروش محصوالت
در محورها اصلی ،ســاماندهی غرفه ارائه مواد غذایی
و مصنوعات دستی در بوستانها و پارکها را اقدامی
قابلتقدیــر ذکر کرد و گفت :هرچنــد رعایت حقوق
شــهروندان از واجبات است اما زندگی و کار و حضور
در شــهری مثل شــیراز که ابعاد ملــی و مذهبی آن
فراگیرتــر از مرزهای جغرافیایی ماســت از الزامات و
قواعدی برخوردار اســت که عدم رعایت آن ظلم به
تاریخ است .وی پیشبینی مناسبتهایی در ابعاد ملی
و بینالمللی و جذب گردشگران در محورهای اماکن
تاریخی ،فرهنگــی ،علمی ،هنری ،ادبی ،پزشــکی،
مذهبی ،اغذیه و مواد خوراکی ،صنایعدســتی ،فرش،
منسوجات ،رسوم و آداب محلی و ...را از مأموریتهای
شــهرداری در سال آینده دانســت و گفت :نوروز ۹۹
بستههای چندگانه گردشگری تدارک و اطالعرسانی
شود تا چه گردشگران داخلی و چه خارجی از مدتها
قبل به رزرو برنامههای نوروزی شــهر شیراز در نوروز
آینده عالقهمند شــوند .مقیمی همــکاری نیروهای
نظامــی و انتظامــی بهویژه پلیس راهــور در آرامش
بخشــی و حفظ امنیت گردشــگران در زمان ورود به
شــیراز و اقامت در این شهر قابلستایش و مثالزدنی
دانست.
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رویداد شهر

دیدار عیدانه شهردار و مدیران شهرداری با اعضای شورای اسالمی شهر

شورای شهر و شهرداری شیراز
بهترین همدلی و وفاق را دارند
رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز گفت :شورای
شــهر و شهرداری شــیراز که بهترین دوران همدلی و
وفــاق را در این ایام ســپری میکنند ،تــاش دارند
شــهر را پر طراوات و با نشــاط برای مردم بسازند .به
گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر شیراز ،سید
احمدرضا دســتغیب در دیدار عیدانه شهردار و مدیران
شــهرداری با اعضای شورای شــهر با تبریک سال نو،
از زحمــات شــهردار و مدیران و کارکنان شــهرداری
قدردانی کرد و گفت :با اعتقاد قلبی میگویم که شیراز
زیباترین شــهر ایران و دنیاست و باید جایگاه آن را در
عرصــه بینالمللی ارتقا دهیم .وی با بیان اینکه جایگاه
شــیراز ازنظر تاریخی ،وجود مردم خوب و آبوهوا در
دنیا بینظیر اســت ،ادامه داد :شیراز را باید در همهسال
آماده و زیبا نگه داریم .دســتغیب افزود :شــورای شهر
و شــهرداری شــیراز که بهترین دوران همدلی و وفاق
را در این ایام ســپری میکنند ،تالش دارند شــهر را
پر طراوات و بانشــاط برای مردم بســازند .دستغیب با

اشــاره به شعار «مردم محوری» شــورای پنجم افزود:
شــعار مردم محوری در ابتدای کار شورای پنجم برای
برخی مدیران مبنایی نداشت اما امروز همه به این باور
رسیدهاند کهشهر را باید برای مردمش ساخت.
رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز افزود :اولویت
همه برنامههای مناطق و محلههای شهر در سال جدید
با مردم خواهد بود تــا جایی که مردم در محالت خود
احساس آرامش و نشاط کنند .دستغیب منطقه تاریخی
را هویت و شناسنامه شیراز نامید و گفت :با حفظ ساختار
تاریخی باید رونق و توسعه را به این منطقه بازگردانیم.
وی از ارائه برخی طرحهای شهرسازی نیز انتقاد کرد و
گفت :برخی طرحها در حوزه شهرســازی مخصوص ًا در
محور زندیه با ســاختار و هویت تاریخی شــیراز فاصله
دارد بنابراین الزم اســت طراحیها بر اساس فرهنگ
مردم صورت پذیرد.
تالشهــا در حوزه گردشــگری منجر به

درآمدزایی در شهر و شهرداری شود

به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی شهر
شیراز ،نواب قائدی رئیس کمیسیون عمران حملونقل
نیز با قدردانی از تالش نوروزی شهرداری شیراز گفت:
خستگی ناشی از جلسههای پیدرپی و طوالنی بررسی
برنامه  ۵ساله توسعه و بودجه  ۹۸با فعالیتهای نوروزی
شهرداری شــیراز برطرف شد .وی ابراز کرد :گلآرائی،
تجهیز ســتاد نوروزی و کمپهای مســافران و احیای
بافت تاریخی با استقبال مردم روبرو شده است .قائدی
اظهار امیدواری کرد تالشها در حوزه گردشگری منجر
به درآمدزایی در شــهر و شهرداری شود .قائدی با بیان
اینکه اقدامات شــهرداری در شرایط سخت اقتصادی،
امید را در دل مردم زنده کرده اســت ،بر ضرورت جذب
ســرمایهگذار تأکید کرد و گفت :انتظــار داریم در کنار
اتمام ایستگاه وکیل مترو ،بافت تاریخی اطراف آن نیز
احیا شود .قائدی بیان کرد :توجه به حملونقل عمومی
در ســال جدید هــم باید در اولویت کار شــهرداری و

شورای شهر قرار گیرد تا خستگی بار از مردم دور کنیم.
تقدیر از نوروزداران بینوروز

همچنیــن ســیروس پاکفطــرت نایبرئیــس
کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای اسالمی شهر
شــیراز در این دیــدار از کارکنان شــهرداری بهعنوان
«نــوروزداران بی نوروز» یاد کرد و گفت :انصاف ًا شــهر
برای اســتقبال از مسافران نوروزی به طور کامل آماده
است .وی پیشــنهاد کرد به منظور استقبال از مسافران
در تمام طول سال ستاد تسهیالت نوروزی به ستاد سفر
تغییر پیدا کند .پاکفطرت از ضعف نورپردازی در اماکن
شهری شیراز گالیه کرد و گفت :این ضعف متوجه همه
اماکن تاریخی و زیارتی هم میشود و باید برای رفع آن
تالش کرد .عضو شورای اسالمی شهر شیراز همچنین
از تالش شهرداری شــیراز برای احیای بافت تاریخی
قدردانــی کرد و گفت :انصاف ًا بافــت تاریخی به هویت
گذشته خود بازگشته است.

اعتراض دو عضو شورای شهر شیراز به تعطیلی شبانه حافظیه در نوروز

تعطیلی حافظیه در شأن مردم شیراز نبود

دو عضو شورای اسالمی شهر شیراز به تعطیلی
شبانه حافظیه در ایام نوروز اعتراض کردند .به گزارش
روابط عمومی شورای اسالمی شــهر شیراز ،ابراهیم
صبوری نایبرئیس شورای اســامی شهر شیراز در
دیدار عیدانه شهردار و مدیران شهرداری شیراز گفت:
ایجاد محدودیت شــبانه در ایام نــوروز برای آرامگاه
حافظ اعتراض عمومی مســافران و شهروندان را به
همراه داشته است .وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات
از کجسلیقگی مدیران میراث فرهنگی است ،ادامه داد:
ایام تعطیالت در نوروز محدود است و مسافران زیادی
برای زیارت آرامگاه حافظ به شیراز میآیند .نایبرئیس
شورای اسالمی شهر شیراز اظهار کرد :برای اولین بار
است که این محدودیت بازدید شبانه را ایجاد کرده و
مانع بازدید شبانه مســافران از آرامگاه حافظ شدهاند.
وی ادامــه داد :این رفتار در شــأن و جایگاه حافظ و

شیراز نیســت و باید به مدیران میراث فرهنگی تذکر
جدی داد که مانع مردم نشوند .مهدی حاجتی رئیس
کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر شیراز نیز در
واکنش به محدودشدن زمان بازدید از آرامگاه حافظیه
در نوروز امسال توییت کرد و نوشت« :شرم کنید و به
اندازه باز نگه داشتن حافظیه به مردم احترام بگذارید،
بیشترش پیشــکش ».حاجتی در توییتی دیگر نوشته:
«حافظیه سالهای گذشته ،تعطیالت نوروز تا صبح باز
بوده است .امسال از ساعت  ۲۴کسی را راه نمیدهند
و تا ســاعت یک همه را بیــرون میکنند .حافظیه در
اختیار میراث فرهنگی اســت که نــه توان حفظ آثار
تاریخــی را دارد و نه توان بازنگه داشــتن یک مکان
فرهنگــی ».حافظیه پس از مجموعه تخت جمشــید
پر بازدیدترین مجموعه تاریخی و میراثی کشــور در
ایامنوروز و غیر نوروز است.
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نگاهیبهسهنسلکتابفروشیهایشیراز
که عرضهکنندگان معرفت و آگاهی بودهاند

روشن 116ساله
چراغ
ِ
شهرراز
کتابفروشــیها با ارائه و عرضهی کتاب و دیگــر کاالهای فرهنگی ،به
عنوان آخریــن حلقه در روند تولید و مصرف جایگاهی ویژه در پیوند مؤلف و
ناشــر ،پخش و خوانندهی کتاب دارند .با این حال امروز در وضعیتی عجیب
و منحصربهفرد به سر میبریم و آن اینکه ،تعداد ناشران ایرانی تقریباً چهار
تأسیس نخســتین کتابفروشی
شیراز در سال  1282خورشیدی

تاریخ تأســیس کتابفروشی در شیراز
 116ساله است :ســال  1282خورشیدی.
نخستین کتابفروشی شناختهشدهی شیراز
را نیز شــیخ محمدتقی معرفت بنیاد نهاد.
معرفت چاپخانهای نیز تأســیس کرد و در
آن کتابها و اعالمیههای مشروطهخواهان
را مخفیانه چاپ میکرد .شــیخ محمدتقی
معرفت دو فرزند فرهنگور داشــت ،حسن
و حسین که یکی در خیابان اللهزار تهران
مکتب معرفــت را بنیان نهاد و دیگری کار
پدر را در شــیراز تا سال  1372پی گرفت.
«جنگ
براســاس گزارش فرید قاسمی در ُ
کتاب» ،شــیخ محمدتقــی معرفت برای
نخستین بار در ایران به طبع و نشر «قرآن
مجید» ه ّمت گماشــت و بر این اســاس
نخستین قرآن چاپی در شیراز منتشر شده
است.
کتابخانــهی احمــدی دومین
کتابفروشی شیراز

کتابفروشــی و کتابخانــه عمومــی
احمدی دومین کتابفروشی شیراز است که
محمدکریم احمدی مشهور به «آقاداداش»

آن را در ســال  1285بنیــان گذاشــت.
کتابخانهی احمدی هنوز در خیابان طالقانی
شیراز ،چندقدم مانده به حمام وکیل مشغول
فعالیت است و  113سال است که چراغاش
خامــوش نشــده ،چراغی کــه علیاکبر
نوریزاده با خلقوخویی خوش و دانشــی
وســیع  80سال بر آن مدیریت کرد و آن را
به پاتوقی برای بزرگانی چون علیاصغرخان
حکمت ،محمدجعفر واجــد ،خلیل رجایی،
قاسم غنی و بســیاری دیگر از فرهنگوران
فارس و ایران بدل کرد .امروز نیز کتابخانه
احمدی را محمود فهلیانی ادار ه میکند.
کتابفروشیهای نسل اول شیراز

یکی دیگــر از این کتابفروشــیها
«کتابفروشــی جهاننما»ست که به دست
محمدحســین ذواالنــوار در ســال 1290
تأسیس شــد« .کتابفروشــی آدمیت» نیز
نمونهای دیگر از کتابفروشــیهای نســل
اول شیراز است که محمدحسین رکنزاده
آدمیــت مؤلــف کتابهای ارزشــمندی
چــون «دانشــمندان و سخنســرایان
فــارس» و «فــارس و جنــگ بینالملل
اول» ،آن را در ســال  1301تأسیس کرد.
«کتابفروشــی محمدی» که محمد رحیم

،،

برابر کتابفروشان اســت .براساس آخرین آمار خانهی کتاب ایران12 ،
هزار و  400ناشــر در ایران دارای پروانه نشر هستند؛ درحالی که تنها سه
هزار کتابفروشــی در ایران وجود دارد .وضعیتی که مشابه آن در شیراز هم
هســت و با وجود  160ناشر دارای پروانه نشر ،تنها  90کتابفروشی کوچک
و بزرگ به فعالیت مشغولاند.

مشــهور به «ناظم» آن را در ســال 1302
خورشــیدی بنیان نهاد ،هنــوز در خیابان
مالصدرای شیراز مشغول به فعالیت است.
«کتابفروشی شــفیعی» یکی دیگر از این
کتابفروشیهاســت که ابوالقاســم شفیعی
داماد شیخ محمدتقی معرفت آن را در سال
 1315بنیان گذاشت« .کتابفروشی شاپور»
را نیز در همین سال حاج محمدباقر ُکتابی
افتتاح میکند و سال بعد نیز عزیز دانشپور
«کتابفروشی دانشپور» را تأسیس میکند.
کتابفروشیهای نسل دوم شیراز

نخســتین کتابفروشــی نســل دوم
در ســال  1320تأســیس می شود و علی
میرزاده در سال  1321کتابفروشی و پخش
مطبوعات را بنیان مینهد و فرزندش محمد
کار او را با تأســیس «کتابفروشی گسترش
فرهنگ» تا سال  1392پی میگیرد .علی
دادآئین در همین ســالها «کانون تربیت»
را بنیــان مینهــد و خلیــل زمانثانی در
« 1323کتابفروشــی هاشمی» را تأسیس
میکند کــه هم اینک نیــز فرزندانش در
کتابفروشی هاشــمی و بهار کار او را ادامه
میدهند .محمود ممتحن در ابتدای دهه 30
«کتابفروشی ممتحن» را تأسیس میکند.

آخرین بازمانده از نســل دوم کتابفروشان
شــیراز ،زندهیاد زینالعابدیــن بالدی بود
که در ســال « 1322کتابفروشی بالدی»
را بنیان نهاد و ســال  96پس از  74ســال
کتابفروشی ،درگذشت.
نسل سوم کتابفروشیهای شیراز

نسل ســوم کتابفروشــیهای شیراز
پــس از پیــروزی انقالب اســامی زاده
میشــوند و کتابفروشیهایی همچون زند،
اســفند ،کیوان ،دانش ،رسالت ،برادر ،خرد،
دهقان ،فرهنگ ،عبدالهی ،دارالکتب شهید
مطهری ،پیــام قرآن ،شــهرکتاب ،کتاب
شیراز ،دهدشتی ،بهار و ...تأسیس میشوند؛
کتابفروشــیهایی که امروز برخی از آنها
تعطیل شدهاند .ســال گذشته نیز در شیراز
دو کتابفروشــی بزرگ به نام «شیرازه» در
ساختمان الف معالیآباد و بوکلند در خیابان
ارم تأسیس شد .شیرازه از جمله مکانهای
فرهنگی شیراز اســت که در طبقه فوقانی
پردیس سینمایی گلستان گشایش یافته و
بوکلند نیز سومین شعبه این مجموعه پس
از شــعبههای تهران و اصفهان است و هر
دو در کنار کتاب ،امکاناتی مانند کافهکتاب
و فروشگا ه لوازمالتحریر را نیز دارا هستند.

تاریخ تأسیس
کتابفروشی در شیراز
 116ساله است :سال
 1282خورشیدی.
نخستین کتابفروشی
شناختهشدهی شیراز
را نیز شیخ محمدتقی
معرفت بنیاد نهاد.
کتابفروشی و کتابخانه
عمومی احمدی دومین
کتابفروشی شیراز
است که محمدکریم
احمدی مشهور به
«آقاداداش» آن را
در سال  1285بنیان
گذاشت .نخستین
کتابفروشی نسل
دوم در سال 1320
تأسیس می شود
و علی میرزاده
در سال 1321
کتابفروشی و پخش
مطبوعات را بنیان
مینهد و فرزندش
محمد کار او را با
تأسیس «کتابفروشی
گسترش فرهنگ»
تا سال  1392پی
میگیرد .نسل سوم
کتابفروشیهای شیراز
پس از پیروزی انقالب
اسالمی زاده میشوند
و کتابفروشیهایی
همچون زند ،اسفند،
کیوان ،دانش ،برادر،
خرد ،دهقان ،فرهنگ،
عبدالهی و ...تأسیس
میشوند

،،
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،،
با مراجعه
به یک مرکز معاینهی
فنی دیگر در تمام
طول سفر نه نیازی
هست که خطر
را به جان خرید
و نه موجب ناراحتی
خانواده شد؛ زیرا یک
خودرو ازپاافتاده
نهتنها نمیتواند
خود را به هیچ مقصدی
برساند ،بلکه
با بروز معایب
و نقصهای ناگهانی
ممکن است
سرنشینان خود
را روانه تخت
بیمارستان هم
کند

،،

وقتی عدم معاینه فنی میتواند موجب ناراحتی در سفر و بروز حادثه برای خانوادهها شود

لزوم انجام معاینهی فنی در ایام نوروز
حسین مالکی
دود ســیاهی از اگزوز خودرو بیرون میزند و پشــت ســرش نفس
راننــدگان دیگر را تنگ میکند .دنده خودرو هنگام حرکت بهســختی جا
میافتد و صدای قیژقیژ آن اعصاب سرنشــینان را میفرســاید .یکی از
الســتیکهای خودرو هم بهقدری ســائیده شــده و صاف است که اگر
زنبوری آن را نیش بزند ،در جا پنچر میشــود .همهی اینها به کنار ،ترمز
خودرو دیروقتی اســت که با مکافات و صدای جیغمانندی تنها تا لحظاتی
میتواند این وسیله نقلیه را نگه دارد و در سرباالییها که این زحمت دیگر
افزون اســت .خودروی مثالی ما در بزنگاههایی انگار که در تونل زمانگیر
افتاده باشد ،به ســمت عقب حرکت میکند و با هزار ترفند و تمهید باید
آن را راهی جلــو کرد .صاحب این خودرو با هزار امید و آرزو از شــهری
دور بــه قصد تفریح و تفرج راهی جادهها و خیابانها شــده و درحالیکه
راهحل آسان :مراجعه به مرکز
معاینه فنی

فرض را بــر ایــن میگیریم که
خودروی دارای نقص و بدون معاینهی
فنی توانســت با کمی اغماض خود را
مث ً
ال از تهران به شــیراز برســاند ،اما
هنگام بازگشــت به مبدأ و بین راه آن
نقصهــای پنهان عود میکند و ضمن
آن هم دگرگونیهــای طبیعت در این
اوقــات ســال ـ کــه گاه از پی روزی
معتــدل و آفتابی ،روز دیگــر بارندگی
و حتــی کوالک بر جادهها و مســیرها
مستولی میشود ـ چنان مخمصهای را
برای خودرو معیوب و صاحب آن پدید
میآورد که شاید هیچگاه بعدازآن قصد
سفر و تفرج را نکند و در ایام تعطیالت
ترجیــح دهد کــه در خانــه بماند و به
تماشــای تلویزیون بنشیند .درحالیکه
با مراجعه به یــک مرکز معاینهی فنی
میشد همهی آن مشکالت را بهمثابهی
بیداری از کابوسی شبانه فراموش کرد
و در تمام طول سفر نه خطر را به جان
خرید و نــه موجب ناراحتــی خانواده
شــد؛ زیرا یک خودرو ازپاافتاده نهتنها
نمیتوانــد خــود را به هیــچ مقصدی
برساند ،بلکه با بروز معایب و نقصهای
ناگهانــی ممکن اســت سرنشــینان
خــود را روانــه تخت بیمارســتان هم
کند.

الزامات معاینه فنی

البتــه در عــرف معایــب خودرو
افزون بــر نقصهایی که زمینهســاز
ایســتایی و زمینگیری آن میشــود،
مشــکالتی هم که باعث آلودگی هوا
میشــود ازجمله مواردی است که باید
عیبیابی و در معاینهی فنی رفع شود.
بر همین اســاس خودروهای ســواری
تولید داخــل و خودروهای خارجی که
ســن آنها بیش از چهار ســال باشد،
ملزم بــه دریافت گواهینامه معاینه فنی
هســتند .البته آنچه را دربارهی الزامات
معاینهی فنی خودروها شــنیدهایم این

خانوادهاش را هم با خود آورده اســت ،در بین راه اما مشکلی ،شادی
او و فرزندانش را کم میکند ،زیرا میبیند که خودرو به ســبب نقص فنی،
دیگر حرکت نمیکند و او مجبور است ســاعتها در جادهای پرت و دور
از هرگونه تعمیرگاه و بدون دسترســی به امــداد جادهای منتظر بماند که
باالخره خودرو دیگری برســد و مرکبش را به دنبال خود یدک بکشد تا او
را به جایی برســاند که در آن تعمیرات اولیه انجام گیرد و دستکم بتواند
خود را به مقصد برساند .این شرححال برخی از کسانی است که از معاینه
فنی خودرو دوری میکنند و کار بر آنها در موقعیتی ســخت ،ســختتر
میشود و در اوقاتی که قصد تفریح و گشتوگذار دارند ،فشارهای وارده
بر خودرو ناگهان همه مشکالتی را که با یک معاینه فنی قابلرفع و رجوع
بود ،پیش چشم آنها میآورد و این درحالی است که شاید برای تعمیرات
خودرو دیر شده باشد.

اســت که طبق قانون از سال  ،۹۷سه
گروه خودرو بایــد برای دریافت معاینه
فنــی اقــدام میکردهاند که شــامل
خودروهای داخلی تولید ســال  ۱۳۹۲و
قبل از آن ،خودروهــای وارداتی تولید
ســال  ۲۰۱۳و قبل از آن ،خودروهای
عمومی تولید ســال  ۱۳۹۵و قبل از آن
هستند.
امکانات شیراز

مدیریــت شــهری شــیراز البته
بــرای آنکــه همهی این مشــکالت
بــر ســر راه میهمانان نــوروزی قرار
نگیــرد و اینگونه مســافران افزون بر

بهرهگیری از تســهیالت سفر به شیراز
و اســتفاده از امکانــات ایجادشــده از
سوی شــهرداری ،جهت پیشگیری از
هرگونه مشکل برای خودروهای دارای
نقص ،درزمینهی وضعیت کار و فعالیت
مراکز معاینهی فنی شــیراز اقداماتی را
صورت داده اســت .اخبار رسیده حاکی
از آن اســت کــه مراکــز معاینه فنی
خودرو در شــیراز تا پایــان تعطیالت
نوروزی بهجز ســیزدهم فروردین فعال
هســتند که در این ایام از ساعت هفت
و  ۳۰دقیقــه صبــح تــا  ۱۸عصر کار
میکنند.
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،،
عکس :رضا قادری

نگاهی به دارالسالم قدیمیترین گورستان شیراز که سومین قبرستان ۱۲۰۰ساله دنیای اسالم به شمار میرود

گنجینهعبرتآمیز

سمیرا متین نژاد
بزرگان میگویند در ســفر برای شــناخت مردم به بازار و گورستان
بروید؛ در بازار شــادی مردمان را مییابید و در گورســتان تاریخ را مرور
خواهید کرد .شــیراز از دیرباز مأمن انســانهایی بزرگ بوده است ،چه
بســیارند عرفا و دانشمندان و فضال ،از آنها که میشناسیم و از آنها که
تنها سطری از ایشــان در البهالی کتابهای تاریخ مانده است و گاه نیز
تنها یادی و نامی بر گوری .دارالســام یا وادیالسالم یا به نام دیرینش
سنگقبرهایی در هیئت موزه

ســنگقبرهای این گورســتان با
خطوط ممتــاز رقاع ،کوفی ،بنایی ،ثلث،
نسخ و نســتعلیق ،خود موزهای به شمار
مــیرود .همچنیــن نقــوش روی این
ســنگها از قیچی و شانه و آینه گرفته
تا ابزار شغلهای در گور خفتگان در این
گورســتان همچنان پابرجا مانده است.
این نقــوش از ویژگیهــای ممتاز این
قبرستان هســتند که افزون بر اهمیت
هنری اهمیتی تاریخی نیز دارد .در این
میــان چهار نماد از دیگر نمادها اهمیتی
ویژهتر دارد .نخســت قابــی عمودی یا
افقی به شــکل قوس محراب است که
نماد پنجرهای است به سمت نور که در
باور عرفا ،نور نماد خداست .امروز از این
نماد بهمنزله مکانی برای ایســتادن امام
جماعت در مساجد اســتفاده میشود و
استفاده از آن در گورستان بدان معنای،
دعای باریدن نور بر مقبره متوفی است.
سرو از دیگر نقوش مشهور در این
گورســتان اســت .این درخت از دوران
باســتان نماد جاودانگی بوده اســت و
حکاکی آن بر روی قبرها بر زندگی پس
از مرگ تأکید میکند .پرندهای نشسته
بر بلندترین نقطه درختهای ســرو که
به پشت سرش نگاه میکند ،نماد خروج
روح از بدن انســان اســت .روحی که
هماکنون جاودانگی را طلب میکند و با
نگاه به پشــت سرش چشمانتظار ارسال

خیرات و یادشــدن از سوی بازماندگان
است.
برخی تصاویر هم معرف پیشــه از
دنیا رفتگان است .این تصاویر بیشتر به
نمادهای گرافیکی امروزی شباهت دارد
که افزون بر مشخصات فردی بهصورت
پیکتوگرام بر ســنگقبر حک میشــد
در این گورســتان نمادهای شغلهایی
همچون آهنگری ،پهلوانی ،کشاورزی،
عشایر ،قالیبافی ،باغبانی و خیاطی دیده
میشود .شیر ســنگی از دیگر نمادهای
معروف شــیراز و فارس است که در این
گورستان بسیار دیده میشود و موزهای
از شــیرهای گوناگون را مقابل دیدگان
بیننده فراهم میکند .شــیر در فرهنگ
فارس نمــاد پهلوانی ،جوانمردی ،بزرگ
طایفــه بــودن و گاهی اوقات شــغل
گلهداری اســت .افزون بر این ،مقبرهای
سبزرنگ نیز در این آرامستان قرار دارد.
قبرستان بزرگان شیراز

بســیاری از نامداران بزرگ ایران
و فــارس و شــیراز در این گورســتان
مدفون هســتند ازجمله شاهداعی اهلل از
عرفای برجســته و بنام یا محمود دهدار
ریاضــیدان اوایل قرن نهــم هجری
یا ابوســائب ،مشهور به شــهرهالنبی و
مشــیر از وزرای فارس .در بســیاری از
تذکرهها و کتابهای تاریخی شــیراز به
این آرامستان اشاره شده است و در هیچ

دارالسلم ،از قدیمترین آرمســتانهای جهان است که در شیراز قرار
دارد و سومین قبرستان  ۱۲۰۰ســاله دنیای اسالم به شمار میرود .این
گورســتان در نزدیکی دروازه شــاهداعی اهلل واقع است و میتوان آن را
گنجینهای هنری از تالشهای معماران و حکاکان و سنگتراشــان برای
نگاهداشــتن یاد رفتگان دانست .قدمت این گورستان به سال  ۲۴هجری
قمری در زمان حیات پیامبر اسالم (ص) بازمیگردد؛ هرچند برخی مورخان
معتقدند سابقه این گورستان مربوط به پیش از اسالم است.

دورهای از تاریــخ خالی از بزرگان نبوده
است .دارالســام را باید جایگاهی برای
مرور تاریخ فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی
و علمی فارس دانســت که درعینحال
با درآمیختگی با هنر وضعیتی اسرارآمیز
و درعینحال معنوی را تداعی میکند.
نامگذاری دارالسالم

امــا نامگــذاری ایــن قبرســتان
بــر اســاس روایتهایــی گوناگــون
داســتانهایی مختلــف دارد .در روایتی
برخی پژوهشــگران معتقدند روزگاری
که در شــهرهای نجف و کربال قحطی
و خشکســالی روی داده بــود ،حاکم
شیراز در ازای فرســتادن هشتصد بار
شتر غالت به آن سرزمینها ،درخواست
خاک تربــت کربال میکند و ازآنرو که
شخصی با عنوان شیخ سلم این مأموریت
را بــر عهده میگیرد کــه بعدها در این
قبرستان مدفون شــد ،به این آرامستان
دربالسلم میگفتند که براثر تداوم گفتار
به دارالسالم بدل شده است .در روایتی
دیگر ،داستان به وصیت شیخ عبدالنبی
امام جماعت شــیراز در دوره کریمخان
زنــد بازمیگردد .او وصیت کرده بود که
در کربال دفن شــود ،با درگذشــت وی
کریمخان زند کــه احترام فراوانی برای
او قائل بوده است دستور میدهد که 40
بار شــتر گندم به کربال برود و در ازای
آن خاک کربال را به شــیراز بیاورند و با

آن خاک ،شــیخ عبدالنبی را دفن کنند
و چون شیخ ســلم واسطه آوردن تربت
کربال شده است ،قبرســتان به این نام
خوانده شــده است؛ ناگفته نماند که این
بخش از مجموعه دارالســام همچنان
به صفه تربت مشــهور است .در روایت
عامه نیز آمده است که نام این آرامستان
در اصل دارالســلم بوده که نام مسلمان
صاحب کرامــت و مســتجابالدعوتی
اســت که در این گورســتان دفن شده
اســت .برخی دیگر نیز معتقدند آرامگاه
حضرت خدیجه دختر امام حسن (ع) نیز
در این مکان اســت و مشاهیری مانند
شیخ مفید ،و همچنین شیخ محمدعلی
فرزند شــیخ یحیی ،حاج شیخ ابوتراب
معاصر با ناصرالدینشاه و نیز حاج شیخ
عبدالنبی معاصر با کریمخان زند ،همگی
از ائمه جمعه شــیراز ،در این مکان دفن
شدهاند.
 10هزار سنگقبر

دارالســام حدودا ً  ۱۰هکتار است
که  ۱۰هزار ســنگقبر در آن قرار دارد
و تا ســال  ۱۳۵۷نیز همچنــان در آن
مــردگان را دفن میکردنــد .دیدن از
این قبرســتان تاریخــی در فصل بهار
و با رویــش گلهای بهــاری در میان
خاک گنجینهای عبرتآموز را به تصویر
میکشد که کوهی از ناگفتهها را در دل
خود دارد.

دارالسالم یا
وادیالسالم یا به نام
دیرینش دارالسلم،
از قدیمترین
آرمستانهای جهان
است که در شیراز
قرار دارد و سومین
قبرستان ۱۲۰۰
ساله دنیای اسالم
به شمار میرود .این
گورستان در نزدیکی
دروازه شاهداعی اهلل
واقع است و میتوان
آن را گنجینهای
هنری از تالشهای
معماران و حکاکان و
سنگتراشان برای
نگاهداشتن یاد رفتگان
دانست .قدمت این
گورستان به سال ۲۴
هجری قمری در زمان
حیات پیامبر اسالم
(ص) بازمیگردد؛
هرچند برخی مورخان
معتقدند سابقه این
گورستان مربوط به
پیش از اسالم است

،،
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چهارمیننمایشگاهگروهیبهار
ایرانی در نگارخانه تاروپود
چهارمین نمایشــگاه گروهی بهار ایرانی در گالری
تاروپــود شــامل آثار نقاشــی ،طراحی ،چاپ دســتی و
نقاشیخط از  ۶۵هنرمند شــیرازی آغاز به کار کرد .این
رویداد هنری با نمایشــگاه گردانی محمدامین دانشــور
انجام گرفته است؛ این نمایشگاه جهت نمایش و فروش
و با این عنوان که هنرمندان شــیرازی به گردشــگران
نوروزی عیــدی میدهند و به همین علــت قیمت آثار
ارائهشده کمتر از قیمت واقعی اثر است .مسئول نگارخانه
تاروپود در گفتوگو با خبرنگار مهر ،گفت :همشهریهای
هنردوست نیز در نوروز  ۹۸جهت دیدوبازدیدهای مرسوم
میتوانند از این آثار ارزشــمند جهت هدیه استفاده کنند.

امین دانشور ادامه داد :هنرمندان حاضر در این نمایشگاه
ســهیل عباسی ،شهریار اســدی ،مهناز جبری ،کوروش
هاشــمپور ،آمنه محســنی ،پیمان باقری ،شــیوا پرهام،
زهــرا بنایی ،ســید محمد بهارلو ،ســعید صابری ،هاجر
وفایی ،شــیرین لک ،اکبر دقیق افــکار ،هانیه میرزایی،
زینب هاشــمی ،مبینا ابراهیمینژاد ،پگاه منجزی ،بهناز
آرژنگی ،ســامان معرف ،زهــرا مهرآیین ،مریم مظفری،
نیلوفر درویشزاده ،حســین اکبری ،پریسا دهقانی ،آرزو
وطنپور ،گلناز دادخواه آسمان ،فریما مرادی ،اسم ًا رجبی،
زهرا مســتمند ،مریم کرامت ،ســمانه صمیمی ،سمیرا
پورتقی ،راضیه خادمی ،نازنین افشــار ،سمیه سهرابپور،

برپایی جشــنواره «نان و روستا» معرفی نانهای شهرها و
روستاهای هدف گردشگری استان فارس از ساعت  8تا 23
در محل باغ ملی چهارراه حافظیه شیراز

شــیوا جعفری ،علیاکبر حقیقتنیا ،محسن نطنج ،فریناز
قهرمانــی ،زهره آذری ،رضیه صراطی ،محســن همتی،
علی خوبیار ،بهــراد دهقانیان ،مریــم رنگآمیز ،رضا
پورزرین ،بهــاره جمالیفر ،مرضیه اجاقــی ،طناز الیق،
زهرا ســادات ناصرزاده ،فاطمه رحمانیان ،راضیه رضایی،

برپایی جشنواره «شاد شهر» در نوروز  98همراه با نمایشگاه صنایعدستی
و خوراکهای سنتی اســتان با حضور اقوام مختلف در محل باغ بزرگ و
زیبای جنت توسط مدیریت گردشگری سازمان فرهنگی

حمیده رنجبر ،ابراهیم خضری ،محسن راستمنش ،مریم
شریفی شــورجه ،الهام تاجداری ،مریم ایرانی شعار ،آرتا
کشمیری ،مریم وراویپور هســتند .چهارمین نمایشگاه
گروهی بهار ایرانی تا  ۲۹فروردینماه جاری از ســاعت
 ۱۰صبح تا  ۱۰شب یکسره برپاست.

برپایی نمایشگاه زیبای «سوغات ادب» به جهت آشنایی با
مفاخر ادبی شــیراز در محل گذر حافظیه ورودی باغ ملی به
تالش معاونت فرهنگی .هنری سازمان فرهنگی شهرداری

برپایی نمایشگاه عکس اماکن گردشگری شیراز در چهارراه
حافظیه باغ ملی

تأمین ایمنی در  ۲۴ساعت شبانهروز در مکانهای اسکان
مسافرین ،سالنها و ورزشگاهها توسط کارکنان آتشنشان
و آتشنشانان داوطلب

ایســتگاههای اطالعرســانی گردشــگری و دوچرخههای از من بپرس که از یکم
تا دوازدهم فروردینماه از  8صبح تا  24شــب در ســطح شــهر ،پیرامون اماکن
گردشگری و کمپهای نوروزی آماده خدمت به گردشگران هستند

زیباسازی کانالهای تأسیسات در منطقه  9شیراز
دیوارنگاری شهرداری منطقه یک شیراز در قصردشت
زیباسازی ســتاد اسکان
مسافران نوروزی در ورودی
شمالغرب شــیراز (گویم)
توسط شهرداری منطقه 10
شیراز

المان سفره هفتســین در باغجنت که شهرداری
منطقه  4آن را تهیه و نصب کرده است

