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عضو هیئت رئیسه شورا اعالم کرد:

تعریف بسته های مختلف سفر و عمومی کردن گردشگری در شیراز
عضو هیئت رئیســه شــورای اسالمی شهر
شــیراز با اشــاره بــه توانمندیهــا و ظرفیتهای
شــهرداری شــیراز برای میزبانی و اســتقبال از
مسافران و گردشگران از لزوم تعریف بسته های
مختلف سفر سخن گفت و اظهار داشت :عمومی
کردن سفر و گردشــگری به شهر شیراز باید در
اولویت برنامه های شهرداری قرار گیرد.
احسان اصنافی با بیان این که برنامه ریزیهای
شهرداری برای استقبال از گردشگران و مسافران
نوروزی خوب بوده و تالش مضاعفی نســبت به
سالهای گذشــته در این بخش انجام شده است
گفت :در بازدیدها اســکان و اقامت مســافران
نوروزی و وضعیت عمومی شــهر از نظر زیباســازی ،نظافت و پاکیزگی ،طراوت و خدمات رسانی مورد رضایت نسبی
میهمانان نوروزی بوده اســت .وی تصریح کرد :اکثر بار پذیرایی از مسافران نوروزی بر دوش شهرداری است و توقع
است که دیگر متولیان نیز وارد میدان شده و کاری انجام دهند و فعالیتشان در حد آمارگیری و مصاحبه نباشد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر شیراز افزود :شهرداری در این ایام ارتقاء کیفیت برنامه های خدماتی خود
را شدت بخشیده که از این منظر اقدامات صورت گرفته قابل تحسین و قدردانی است.
اصنافی ادامه داد :توسعه خدمات در کمپ ها موجب استقبال عمومی بیشتر برای سفر به شیراز برای اقشاری که از
درآمد نسبی پایین تری برخوردارند ،خواهد شد .وی تأکید کرد :با توجه به این که در انتخاب مقصد سفر و گردشگری
هزینه حرف اول را می زند لذا باید تعریف بســته-های مختلف ســفر برای اقشار مختلف با سطح درآمدهای متفاوت
پیش بینی و تعریف شــود تا تسهیالت ســفر موجب اقبال عمومی گردشگران به شهر شیراز شده و رونق گردشگری
بیشتر گردد.
اصنافــی خاطرنشــان کرد :امروز آموزش و پرورش و دیگر دســتگاهها امکانات خود را بــه میدان آورده و باعث
شــده اند تا به کم کردن هزینه های ســفر میهمانان نوروزی کمک نمایند .وی با بیان اینکه شیراز جزء اندک کالن
شــهرهایی است که در سیاست های کالن خود به دنبال ایجاد انگیزه برای ساخت زیرساخت های گردشگری توسط
سرمایه گذاران از طریق حذف عوارض ساخت هتل است گفت :جامعیت دادن به سفر و ایجاد امکانات و تجهیزات الزم
برای جذب گردشگر مهمترین رویکرد شورا و شهرداری در بحث ایجاد رونق در حوزه گردشگری در شهر شیراز است.
وی در پایان یادآور شــد :جا دارد امروز از مجموعه شــهرداری که از ماهها پیش به ویژه در ایام نوروز درگیر بحث
میزبانی شایســته از مسافران نوروزی بوده اند تشــکر حسابی داشت و به آنها و فعاالن دیگر بخش ها از جمله نیروی
انتظامی ،حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش خدا قوت گفت.

پیام تسلیت وزیر بهداشت و درمان در پی حادثه سقوط بالگرد
اورژانس

دکتر حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی به دنبال حادثه مرگبار
ســقوط بالگرد اورژانس در اســتان فارس پیام
تسلیتی صادر کرد و با خانواده های داغدار ابراز
همدردی نمود.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی
وزارت بهداشت ،در پیام وزیر بهداشت آمده است
 :چــه می توان گفت در فراق عزیزانی که در راه
خدمت به مردم و کمک به نیازمندان ،تا نثار جان
شیرین تالش می کنند؟
چگونه می توان ایثاری این چنین را ارج نهاد؟
کدام کالم را یارای بیان این از خودگذشــتگی و
این غم بزرگ است؟
در ادامه این پیام آمده است  :به واقع کلمات
و جمالت عاجزند از به تصویر کشــیدن عظمت انسان هایی که بی نام و نشان و بی منت ،در همه حال آماده خدمت
به مردم هستند .پاداش این بزرگواران نیز تنها نزد خداوند قادر و متعال است و بس .اینجانب همانند تمام هموطنان،
در غم درگذشت  9تن از سانحه دیدگان ،تکنسین های فداکار اورژانس و کادر پرتالش پرواز در سانحه سقوط بالگرد
اورژانس هوایی عزادار هستم و این حادثه را خدمت ملت شریف ایران و خانواده های داغدار این عزیزان تسلیت عرض
می نمایم .همچنین دکتر محمد هادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پی سقوط بالگرد اورژانس فارس
با پیام تسلیتی با خانواده ای داغدار ابراز همدردی کرد.
در پیام تســلیت رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز می خوانیم :امدادگری این بار تا پای جان ،معنا شد و پنج
نیروی محترم کادر پرواز این بالگرد به همراه امدادگر اورژانس ،رییس اورژانس خنج ،مصدوم و همراه او ،جان باختند.
اندوهی بی مثال ،مجموعه ســامت فــارس را در برگرفت و غمی جانکاه در اورژانــس فارس موج می زند .این
امدادگری را که حتی در این ایام تعطیل و تا ســاعات پایانی روز ،بی وقفه ادامه دارد ،سپاس می گوییم.به راستی که
ایثاری این چنین را باید صمیمانه ارج نهاد .اینجانب به نوبه خود ،این حادثه دردناک را که بار دیگر بر خدمت گزاری
نیروهــای متعهد اورژانس ،صحه نهاد ،به جامعه اورژانس کشــور و به ویژه اورژانس فارس ،خانواده های محترم این
جان باختگان و مردم شریف استان فارس ،تسلیت می گویم .یاد جان باختگان این سانحه را گرامی داشته و از خداوند
رحیم و غفور ،برای آنان تمنای مغفرت و آرامش ابدی دارم.
بالگرد اورژانس اســتان فارس شامگاه جمعه ششــم فروردین  95در فاصله حدود  25کیلومتری جنوب شیراز و در
حالی که بیمار مصدوم را از شهرســتان خنج به شیراز منتقل می کرد در نزدیکی روستای دهنو شهرستان کوار سقوط
کرد .در این حادثه  9نفر شــامل دو تکنســین اورژانس  ،یک بیمار و همراه وی  ،و پنــج خدمه پرواز جان خود را از
دســت دادند .دلیل رســمی بروز این حادثه هنوز اعالم نشــده هر چند گفته می شود این بالگرد به دکل صدا و سیما
برخورد کرده است.

چامه سرایان مکتب احمدی

مفاتیح الجنان سازی مگرنه؟
شکوه گلشن رازی مگرنه؟
چراغ شهرشیرازی مگرنه؟
توبرپایی و ظلمت می گریزد
شـهر شـیراز علاوه بـر تمـام جاذبه هـای تاریخـی ،فرهنگـی و ادبی کـه در همـه ی جهان اعتبـار و جایـگاه ویـژه ای دارد،
در گنجینـه ی سـینه ی پربرکـت خـود دردانـه ای چـون حضرت احمدبـن موسـی(ع) را دارد که از دیربـاز زیارتگه عاشـقان آل اهلل
بـوده اسـت .مـردم فـارس و کشـور پهناور ایـران و حتی خارج از کشـور ارادت خاصـی به این حضرت داشـته ،در تمام ایام سـال
همچـون کبوتـران عاشـق بـه زیـارت ایشـان نایل شـده ،حال و هـوای معنـوی خاصی را بـر گرداگـرد ضریح و صحـن منورش
رقـم مـی زننـد .پـس از آن کـه مقـام معظـم رهبـری شـیراز را بـه نـام سـومین حرم اهـل بیـت(ع) یاد کردنـد ،به خصـوص در
زمـان تولیـت آیـت اهلل سـید علـی اصغـر دسـتغیب در این حـرم ،تحوالت شـگرفی هم در امر گسـترش زیرسـاخت هـا و فضای
درونـی و بیرونـی هـم ترویـج چشـمگیر فعالیت هـای مذهبی و هنـر آیینی صـورت گرفت .مجموعـه ی فرهنگی هنری آسـتان
مهـر کـه بـا درایـت تولیت محترم آسـتان شـکل گرفتـه ،با اهدف جـذب نخبه هـای فرهنگـی ،هنرمنـدان آیینـی ،فعالیت های
فرهنگـی ،ادبـی وهنـری درسـطوح مختلـف در حـال انجام امـور مربوط اسـت .در قسـمت های مختلف سلسـله مطالبـی که در
روزهـای آغازیـن بهـار بـه شـما خواننـدگان گرامـی ارایـه مـی گـردد سـعی بر آن اسـت کـه با نوشـته هـا ،اشـعار و تصویرهای
هنـری از آسـتان مقـدس شـاهچراغ(ع) میهمـان ذوق هنرمنـدان و شـاعران آیینـی میهن عزیزمـان در معرفی ،منقبـت و منزلت
حضرت احمدبن موسـی(ع) باشـیم.
تاکه قبول افتد و که در نظر آید
خلیل شفیعی -فروردین 95
شب سیاه و غم حیرت و پناه چراغ
به کف پیاله حاجت گدای شاه چراغ
غبار آه و دم حسرت و نگاه چراغ
ز لطف احمد موسی دم مسیح وزید
به اشتیاق نسیمی از آن بهشت وصال
دمید جان به تن روزگار آه چراغ
من و کرشمه اشک و نظر به راه چراغ
به یمن گوشه چشمی از آن سالله نور
رسید پیک بشارت ز آستانه مهر
فراز کنگره عرش بارگاه چراغ
دمید بوی اشارت ز روی ماه چراغ
رواق هفت فلک روشن است زین کوکب
شکست لشکر شب را امیر میر منیر
قسم به حشمت و فر و جالل شاه چراغ
ز دست غیب برآمد مگر سپاه چراغ
دکتر سید ابولقاسم حسینی ژرفا قم
شهنشهان جهان سوی قبله شیراز
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نیمه ابری گاهی وزش باد در شهرهای غربی رگبار و رعد و برق

فرصت ،چون ابر مى گذرد .پس ،فرصتهاى كار خوب را غنيمت شمريد.
امام علی(ع)

در دیدار نوروزی شــهردار و اعضای شورای اسالمی شهر شیراز با فرمانده انتظامی استان فارس مطرح شد:

هماهنگی بین مدیریت شهری و نیروی انتظامی استان بیشتر شود

شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر شیراز
بر لزوم ایجــاد هماهنگی بیشــتر بین مدیریت
شهری شــیراز و نیروی انتظامی اســتان تأکید
کردند.
مهندس علیرضا پاکفطرت در دیدار اعضای
شورای اسالمی شهر شــیراز با فرمانده انتظامی
استان فارس اظهار داشــت :باید هماهنگی بین
شهرداری شــیراز و نیروی انتظامی استان بیشتر
شود.
وی با تأکید بــر اینکه بایــد در برخی موارد
ســختگیرانه و جدیتر عمل شود افزود :یکی از
معضالتی که در سطح شهر دیده میشود تخلیه
بار مقابل سوپریها توسط کامیونتها است.
شهردار شــیراز تصریح کرد :بهتر است برای
این کار زمانی مشــخص به عنــوان مثال از 10
شــب تا  6صبح تعیین شود تا این کامیونتها در
هر ساعت از روز اقدام به تخلیه بار ،ایجاد ترافیک
و مشکالت مختلف برای شهروندان نکنند.
علیرضا پاکفطرت همچنیــن به طرح جامع
حمل و نقل که توسط شهرداری شیراز با مصوبه
شورای شهر به دانشگاه شیراز اشاره و خاطرنشان
کرد :این طرح جامع باید مشکل ترافیک شهر را
حل کند.
وی بــا بیان اینکه این طــرح جامع باید آنچه
مدنظر اعضای شورای اسالمی شهر شیراز مبنی
بر برطرف شدن مشکل ترافیک این شهر است را
در برداشته باشد عنوان کرد :طرح جامع دانشگاه
شــیراز باید بــا برنامهریزی خوب بیــن تمامی
سیســتمهای حمــل و نقل عمومــی هماهنگی
ایجاد کرده و حتی با ایــن طرح باید بتوان روی
سیســتم های جدید حمــل و نقــل عمومی نیز
برنامهریزی کرد.
شــهردار شــیراز بیان کرد :این طرح میتواند
تاثیرگذار باشــد و میتواند مشکل ترافیک شهر
تا  10ســال آینده را نیز تعیین تکلیف کند و حتی
میتواند آمار تصادفات را به شــدت کاهش دهد
و یــک نظم عمومی در بحث ترافیک در شــهر
برقرار کند.
علیرضا پاکفطرت بــر ورود جدیتر نیروی
انتظامــی بهویژه راهنمایی و رانندگی به موضوع
ترافیک تأکید کرد و گفــت :اگر نیروی انتظامی
قویتــر وارد شــود و کارشناســان راهنمایی و
رانندگی نیز بــر روی این طرح بــرای تصویب
نظر داشته باشند در آینده مشکل نیروی انتظامی
خیلی کمتر خواهد بود.
در این جلسه اعضای شــورای اسالمی شهر

شــیراز نیز از نقش مأموران نیــروی انتظامی در
تأمین امنیت مکانهای اسکان مسافران نوروزی
تشکر و بر افزایش تعداد نیروهایی که در راستای
برطرف کردن مشــکل ترافیک شیراز نقش دارند
در ســطح شهر به ویژه در ورودیها و نقاطی که
ترافیک بیشتر است تأکید کردند.
محمد حقنگر ،عضو شــورای اسالمی شهر
شــیراز ،به عنوان نماینده شورا در ستاد مبارزه با
مواد مخدر از فرمانده انتظامی استان فارس برای
اقداماتی که در این زمینه انجام شده است تشکر
کرد و اظهار داشت :سردار گودرزی از معضالتی
که در زمینه مواد مخدر در شــیراز وجود دارد به
ویژه در محله سنگ ســیاه بسیار گالیه کردند و
به نظر میرسد باید بسیج عمومی انجام شود که
نیروی انتظامی بتواند موفق شود.
وی با ابراز تأسف از اینکه بافت تاریخی شهر
شیراز بســیار آلوده اســت افزود :قاچاقچیها در
این بافت رخنه کرده انــد و با وجود اینکه نیروی
انتظامی خوب وارد شده ولی چون تعداد این افراد
زیاد است نتیجه مدنظر محقق نشده است.
احمدرضا نقیبزاده ،رئیس کمیسیون حمل و
نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز ،نیز در
این جلسه با اشاره به اینکه مشکل ترافیک شیراز
معضلی اســت که شهر شــیراز مدتهاست با آن
مواجه اســت گفت :نگاه سختگیرانه در معاونت

راهنمایی و رانندگی در گذشــته باعث شد طرح
ترافیک در شیراز به نتیجه نرسد.
وی ابراز امیدواری کرد :با توجه به نقطه نظرات
شــهردار و نظر مثبتی که در شــورا وجود دارد و
خستگی مردم از وضعیت ترافیکی موجود تدبیری
اندیشــیده شود و با حسن همدلی اقدامی موثر در
این زمینه صورت گیرد.
ســردار احمدعلی گودرزی ،فرمانده انتظامی
اســتان فارس ،نیز در دیدار با شهردار و اعضای
شــورای اســامی شــهر شــیراز اظهار داشت:
مجموعه اقداماتی که شــورای اســامی شهر و
شهرداری شــیراز انجام میدهند بینظیر است و
من به عنوان ســند افتخار بــه این موضوع نگاه
میکنم.
وی خدمت در شهر شیراز را برای خود افتخار
دانســت و افزود :در مدت زمــان حضور بنده در
اســتان فارس با تالشهای صورت گرفته رتبه
استان فارس از  28به رتبه نخست بازرسی کشور
ارتقا پیدا کرده است.
فرمانده انتظامی اســتان فارس با اشــاره به
بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «فارس
در قله است» خاطرنشــان کرد :استان فارس در
زمینه معرفت ،انسانیت ،انساندوستی ،سواد و علم
و غیره سرآمد دیگر استانهای کشور است.
ســردار گودرزی با بیان اینکه در یک ســال

و نیم گذشــته  15نفر از اشــرار مسلح در استان
فارس به هالکت رسیدند تصریح کرد :این اقدام
در حالی انجام شد که نیروی انتظامی فارس حتی
یک نفر تلفات هم نداشت.
وی به تشریح وضعیت برخی استانهای کشور
مبنــی بر عملیاتی ،انتظامی و یا ترکیبی از هر دو
پرداخت و بیان کرد :اســتان فــارس ترکیبی از
هر دو وضعیت عملیاتی و انتظامی اســت چراکه
درهیچ یک از اســتانهای عملیاتی در طول سال
گذشته  15شرور به هالکت نرسیدند و در همین
مــدت  400هزار پرونده نیز به دســتگاه قضایی
ارسال شد.
فرمانده انتظامی اســتان فارس با بیان اینکه
تمامی زندانیانی که ســارق بودند تا  20فروردین
ماه اجازه خروج از زندان ندارند و از اســفندماه نیز
تمام ســارقانی که در فروردین مــاه و ایام نوروز
ســال گذشته اقدام به سرقت کرده بودند دستگیر
شدند عنوان کرد :مجموعه این اقدامات در تأمین
امنیت مسافران نوروزی بسیار مؤثر بوده است.
سردار گودرزی همچنین از شهرداری و شورای
اسالمی شــهر شیراز برای تخصیص یک میلیارد
تومــان به منظور هزینهکــرد در بحث معتادان و
جمعآوری آنها تقدیر کــرد و گفت :همین اقدام
ســبب شد جرائم این حوزه امسال نسبت به سال
گذشته  43درصد کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه امســال حضور مســافران
نسبت به سال گذشــته  18درصد افزایش یافته
اســت افزود :در تمام نقاط اســکان مسافران نیز
ماموران نیروی انتظامی مستقر شدند.
فرمانده انتظامی اســتان فارس کمبود نیروی
انســانی در حوزه راهنمایی و رانندگی را یکی از
دالیل مهم عدم اجرای طرح ترافیک در شــیراز
عنوان کرد و اظهار داشــت :بایــد در این زمینه
تجدیــد نظر شــود و در بحث کنتــرل ترافیک،
نظارت با دوربینهای الکترونیک ،اپتیک و غیره
بیشتر شود.
ســردار گودرزی در پاســخ به موضوعی که
شــهردار شــیراز در زمینه نظارت بــر تخلیه بار
توســط کامیونتها در این جلســه مطرح شد نیز
بیان کرد :رسیدگی به این موضوع در دستور کار
قرار میگیرد.
وی همچنیــن در مورد طــرح جامع و علمی
دانشگاه شیراز برای برطرف شدن معضل ترافیک
این شهر گفت :باید این طرح کارشناسی با جدیت
اجرا شود و نیروی انتظامی آماده اجرای این طرح
است.

معاون اجرایی شهرداری شیراز خبر داد:

دانلود نقشه هوشمند شهر شیراز
معاون اجرایی و خدمات شــهری شهرداری
شــیراز با بیان اینکه تا پایان روز ششم فروردین
ماه ســال جاری یک میلیون و  781هزار و 507
نفر در نقاط مختلف شــهر شــیراز اسکان داده
شــده اند ،گفت :در چهار ورودی شــهر شــیراز
ستادهایی در ایام نوروز مستقر شده اند که نقشه
شهر شــیراز و اطالعات مراکز اقامتی و اسکان
و خدمات رســانی را در اختیار مسافران نوروزی
قرار می دهنــد .رمضان امینــی از امکان دانلود
نقشــه هوشمند شیراز به صورت وای فای توسط
مســافران نوروزی خبر داد و گفت :شــهرداری
شــیراز در ورودی هــای مختلف شــهر با ایجاد
چتــر وای فای چنین امکانی را برای مســافران
پیش بینی کرده و مســافران به راحتی می توانند
نقشه هوشمند شهر شیراز را بر روی گوشی های
خود دانلود کرده و از آن استفاده نمایند.
وی با بیان اینکه امروز متناســب با ســایق
مســافران ظرفیت های اقامتی در شــهر شیراز
اعم از هتل ،مهمانپذیر ،هتل آپارتمان ،واحدهای
آموزشــی و کمپ های اقامتی پیش بینی شــده
اســت ،گفت :در حال حاضر چندین هزار کالس
در قالب  600واحد آموزشــی از سوی آموزش و
پرورش جهت اســکان مسافران نوروزی در نظر
گرفته شده این در حالی است که شهرداری شیراز
نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر شیراز با
بیان اینکه بافت تاریخی و کهن شــهر شیراز باید
به مجموعه گردشــگری تبدیل شــود ،گفت :باید
شــرایطی فراهم کرد که ســاکنین بافت و بخش
خصوصی به این سمت حرکت نمایند.
محمودرضا طالبان افزود :توانمندســازی بافت
با رونق گردشــگری و اقتصادی میسر خواهد بود
لذا شهرداری باید به عنوان دستگاه پیشرو در کنار
کمپ هــای نوروزی ،اقامت موقــت در خانه های
میراثــی و کهن مســتقر در بافــت تاریخی را در

هم  5مکان ثابت جهت کمپ اقامتگاهی در نقاط
مختلف شــهر و  15پارک جهت اقامت و اسکان
مسافران پیش بینی کرده است.
معاون اجرایی و خدمات شــهری شــهرداری
شــیراز خاطرنشــان کرد :شهرداری شــیراز در
کمپ های نوروزی خدمــات و امکانات ویژه ای

نظیر آشپزخانه ،ســرویس های بهداشتی ،حمام،
سیســتم های سرمایشــی و گرمایشی و خدمات
رفاهی در جهــت تأمین مایحتاج عمومی تعریف
کــرده و در دو کمپ جنت و زیباشــهر تورهای
شیرازگردی را راه اندازی کرده است.
وی افزود :مسافران نوروزی تنها در  15پارک

نایب رئیس شورای اسالمی شهر شیراز خواستار شد:

هر روز شیراز باید نوروز باشد

دســتور کار خود قرار دهــد .وی تصریح کرد :باید
به مردم این پیام را داد که می شــود از بخشــی از
ســکونتگاه های خود در مناطق مختلف بافت در
جهت کمک بــه اقتصاد خانه اســتفاده کرد و در
مقاطعی از ســال نسبت به اسکان موقت مسافران

در آن اقــدام نمود .طالبان گفــت :باید از ظرفیت
گردشــگری نوروز برای رونق بخشی به این فضا
اســتفاده کرد .وی در بخشــی دیگر از سخنانش
با اشــاره به این که شیراز همیشــه شهر پاکیزه و
تمیزی بوده اســت اما برای ایام نوروز شــهرداری

از  130پارک شــهری شــیراز اجازه نصب و
برپایی چادر مسافرتی دارند.
امینی در بخشی دیگر از سخنانش از ثبت نام
 250واحد اســتیجاری برای اقامت مســافران
نوروزی در ســتاد تســهیالت خبر داد و گفت:
در روزهای بارانی استقبال از این اماکن اقامتی
بیشتر اســت اگرچه شهرداری پیش بینی های
الزم اقامتی در ســالنهای ورزشی و حسینیه ها
جهت ایام بارندگی را نیز داشته است.
وی یادآور شــد :محدودیت نصب چادر در
اکثر پارکهای شــهری به دلیل حفظ ســیما و
منظر شهری ،ایمنی و امنیت مسافران نوروزی
و رفاه حال شــهروندان شیرازی صورت گرفته
است.
امینی ادامه داد :در ایام نوروز امسال بیش از
 5هزار نفر از پرسنل مجموعه شهرداری شیراز
در بحث خدمات رسانی ایام نوروز فعال هستند.
وی افزود :در حال حاضر شــیراز ظرفیت 540
هزار اقامت در شب مسافر را داراست اما تاکنون
از صددرصد این ظرفیت استفاده نشده است.
وی در پایان یادآور شد :آمارها نشان می دهد
که میزان ورود مســافر به شهر شیراز نسبت به
مدت مشابه آن در ســال گذشته قریب  6درصد
رشد داشته است.
زحمات زیادی را در بحث زیباسازی و آماده نمودن
شهر برای استقبال از ســال جدید می کند ،گفت:
شیراز یک شهر گردشگری و توریستی است و هر
روز باید در شیراز نوروز باشد.
طالبان خاطرنشــان کرد :نباید زیباسازی شهر،
رنــگ آمیزی رفوژها ،گل کاریها؛ جمع آوری بنرها
و دیوارنوشــت ها صرف ًا در این ایام سال دنبال شود
بلکه باید شیراز همیشــه در وضعیت نوروز باشد و
تنها به شــب عید بسنده نشــود و دچار روزمره گی
نگردیم.

