ﺑﺮﭘﺎﯾ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﮐﺘﺎب در اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺮو ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﺎم ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ
وﻗﺘ در اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزاﻧﻪ ﻣ ﺷﻮد آﻣﺎر ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﺎﻗﻀ ﻣﻄﺮح ﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ از  2دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ  76دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آﻣﺎر  12ﺗﺎ 18
دﻗﯿﻘﻪ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧ در ﻣﯿﺎن آﻣﺎر ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر  18دﻗﯿﻘﻪ ای اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن وﺧﯿﻢ
اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺪی ﻫﺎ ﮐﻪ  112دﻗﯿﻘﻪ ،روس ﻫﺎ ﮐﻪ  61دﻗﯿﻘﻪ و ژاﭘﻨ ﻫﺎ ﮐﻪ  90دﻗﯿﻘﻪ از وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب اﺧﺘﺼﺎص ﻣ دﻫﻨﺪ،
.ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ

ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  35دﻗﯿﻘﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺘﺮو ﺣﻀﻮر دارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ زﻣﺎن را در آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﺘﺮو ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ .ﺑﺤﺚ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧ از اﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز ﺑﻮده ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﯾ
ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﺸﻮر در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﮔﻮاه اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ .اﯾﻨﺒﺎر و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮوز ﻓﺠﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﯿﺮاز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾ
.ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾ ﻣﺎه در  5اﯾﺴﺘﺎه ﮐﺮد

اﯾﺴﺘﺎﻫﻬﺎی اﺣﺴﺎن ،ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی ،ﻧﻤﺎزی ،زﻧﺪﯾﻪ و ﺷﻬﯿﺪ دوران ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ  50درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺷﯿﺮاز اراﺋﻪ ﻣ ﮔﺮدد اﯾﻦ اﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻃﺮح اﻣﺎﻧ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪﺣﺪاﮐﺜﺮ  48ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﻢ ﺑﻬﺎ ،آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب دﯾﺮی ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی
.ﺷﯿﺮاز اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺘﺎب اﻣﺎﻧ در اﯾﺴﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺮو ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮی در ﺟﻬﺖ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮدارد

