
















شیراز

ــارس  ــتان ف ــز اس ــران و مرک ــزرگ ای ــهرهای ب ــی از ش ــیراز یک ش
ــر  ــغ ب ــیدی بال ــال ۱۳۹۰ خورش ــیراز در س ــت ش ــت. جمعی اس
۱۴۶۰۶۶۵ تــن بــوده کــه ایــن رقــم بــا احتســاب جمعیــت ســاکن 
ــش  ــیراز در بخ ــد .ش ــن می رس ــه ۱۷۰۰۶۸۷ ت ــهر ب ــه ش در حوم
مرکــزی اســتان فــارس، در ارتفــاع ۱۴۸۶ متــری از ســطح دریــا و 
در منطقــه کوهســتانی زاگــرس واقــع شــده و آب و هــوای معتدلــی 
دارد. ایــن شــهر از ســمت غــرب بــه کــوه دراک، از ســمت شــمال 
ــه کوه هــای بمــو، سبزپوشــان، چهل مقــام و باباکوهــی )از رشــته  ب

ــت. ــدود شده اس ــرس( مح ــای زاگ کوه ه
ــال ۱۲۸۹  ــران در س ــال ۱۲۸۷ و ته ــزدر س ــس از تبری ــیراز پ ش
ــیدی،  ــال ۱۲۹۶ خورش ــه در س ــت ک ــران اس ــهر ای ــومین ش س
نهــاد شــهرداری در آن تأســیس گردیــد. شــهرداری شــیراز بــه ۱۰ 
منطقــه مســتقل شــهری تقســیم شــده و جمعــاً مســاحتی بالــغ بــر 

ــود. ــامل می ش ــع را ش ــر مرب ۲۴۰ کیلومت
نــام شــیراز در کتاب هــا و اســناد تاریخــی، تحــت نام هــای 
ــه ثبــت  مختلفــی نظیــر »تیرازیــس«، »شــیرازیس« و »شــیراز« ب
ــر  ــه ابونص ــل قلع ــهر در مح ــن ش ــه ای ــل اولی ــت. مح رسیده اس
ــل  ــی منتق ــل فعل ــه مح ــه ب ــیراز در دوران بنی امی ــت. ش بوده اس

ــارس  ــی ف ــودی اصطخــر پایتخــت قدیم ــای ناب ــه به می شــود و ب
رونــق می گیــرد. ایــن شــهر در دوران صفاریــان، بوییــان و زندیــان 

ــت. ــران بوده اس ــت ای پایتخ
شــیراز از دیربــاز بــه واســطه مرکزیــت نســبی اش در منطقــه 
زاگــرس جنوبــی و واقع شــدن در یــک منطقــه بــه نســبت 
ــن  ــی کاال بی ــادالت محل ــرای مب ــی ب ــی طبیع ــز، محل حاصل خی
ــت. همچنیــن ایــن  ــینان و عشــایر بوده اس کشــاورزان، یکجانش
شــهر در مســیر راه هــای تجــاری داخــل ایــران بــه بنــادر جنــوب 

ــت. ــرار گرفته اس ــهر ق ــدر بوش ــد بن مانن
شــیراز بــه ســبب جاذبه هــای تاریخــی، فرهنگــی، مذهبــی و 
طبیعــی فــراوان، همــواره گردشــگران بســیاری را بــه ســوی 
خــود فــرا می خوانــد. ســید علــی خامنــه ای -رهبــر ایــران- لقــب 
ســومین حــرم اهــل بیــت در ایــران را بــه ایــن شــهر نســبت داد.

از دیدگاه تاریخی
برطبــق تاریــخ ایــران، چــاپ دانشــگاه کمبریــج، »ســکونت دایمــی 
ــه دوران ساســانی و حتــی پیــش  در محــل شــهر شــیراز شــاید ب
ــهر  ــن ش ــورد ای ــر در م ــاره های معتب ــن اش ــا اولی ــد. ام از آن برس
ــنامه  ــته دانش ــه نوش ــردد . ب ــر می گ ــامی ب ــل دوران اس ــه اوای ب
اســامی نیــز شــیراز شــهری اســت بنــا شــده در دوران اســامی در 



محلــی کــه از زمــان ساســانی یــا احتمــاالً پیــش از آن ســکونت 
ــت.  ــان بوده اس ــی انس گاه دایم

بگفتــه شــاپور شــهبازی در دانشــنامه ایرانیــکا »ایــن ادعــا کــه 
شــیراز اردوگاه مســلمانان بــوده تــا اینکــه بــرادرزاده یــا بــرادر 
ــه  ــاد ب ــس از می ــال ۶۹۳ پ ــف آن را در س ــن یوس ــاج اب حج

ــات نشده اســت. ــرد، اثب ــل ک شــهر تبدی
هــر  کــه  می کنــد  جمع بنــدی  چنیــن  لیمبــرت،  جــان 
ــه  ــده هســتند ک ــن عقی ــر ای ــگاران اســامی ب ــخ ن ــد تاری چن
ــروان  ــک م ــط عبدالمل ــه توس ــری ب ــده اول هج ــیراز در س ش
ــا  ــهری ب ــه ش ــت ک ــد دانس ــا بای ــت، ام ــان نهاده شده اس بنی
ــا  ــش از اســام در محــل ی ــام شــیراز پی ــه ن ــک ب ــی نزدی نام
ــه شــهر  ــام خــود را ب نزدیــک شــهر وجــود داشته اســت کــه ن
فعلــی شــیراز داده اســت. خصوصــاً بــا توجــه بــه اشــاره ای کــه 
ــوب  ــتوفی در نزهت القل ــت.  مس ــتوفی داشته اس ــداهلل مس حم
)۷۴۰ ق( معتبرتریــن روایــت را ایــن می دانــد کــه شــهر 
شــیراز را محمــد بــرادر حجــاج ابــن یوســف بــه زمــان اســام 
تجدیــد امارتــش کــرد. حمــداهلل مســتوفی روایــت دیگــری هــم 
آورده اســت کــه تجدیــد بنــا بــر دســت عــم زاده حجــاج محمــد 
ــاری  ــت. آث ــورت پذیرفته اس ــل ص ــی عقی ــن اب ــم ب ــن قاس ب
ــه هــزاره دوم  عیامــی شــامل یــک ســه پایه برنــزی مربــوط ب
ــت.  ــیراز یافت شده اس ــرقی ش ــوب ش ــاد در جن ــش از می پی
همچنیــن در تعــدادی لوح هــای عیامــی مکشــوفه در پارســه 
تخــت جمشــید بــه کارگاه هــای مهمــی در تی/شــی-را-ایز-ایز-

ایــش )تیرازیــس یــا شــیرازیس( اشــاره می کنــد کــه بی شــک 
همــان شــیراز امــروزی اســت.

ــتی از  ــه فهرس ــر س ــری ه ــور آرب ــهبازی و آرت ــرت، ش لیمب
نشــانه های متعــددی از ســکونت دایــم در دشــت شــیراز 
ــام را  ــش از اس ــیراز در دوران پی ــی ش ــل کنون ــراف مح و اط
ــل  ــه اوای ــوط ب ــنگی مرب ــای س ــد نگاره ه ــد. مانن ــر کرده ان ذک
ساســانی، اشــارات موجــود بــه دو آتشــکده )بنام هــای هرمــزد 
و کارنیــان وقلعــه ای باســتانی بنــام شــاه موبــد و آثــار کشــف 

ــر.  ــر ابونص ــی قص ــل فعل ــانی در مح ــه ساس ــده در قلع ش
ــد کــه  ــن می نمایان ــاال چنی ــه شــواهد ب ــد ک شــهبازی می گوی
ــا جمعیتــی عمــده  ــان دوره ساســانی شــهری ب ــا پای شــیراز ت
ــن  ــری چنی ــور آرب ــت. آرت ــزی اداری بوده اس ــا مرک و احتم
ــوده،  ــدازه ب ــر ان ــه ه ــیراز ب ــی ش ــه بزرگ ــرد ک ــه می گی نتیج



ایــن شــهر در زمــان داریــوش زیــر ســایه پارســه و پــس از حملــه 
ــر ســایه شــهر همســایه اســتخر بوده اســت. ــی زی اســکندر مقدون

همچنیــن نــام شــیراز همــراه بخــش اردشــیر خــوره دوره ساســانی 
ــی از آن  ــیراز جزئ ــت و ش ــر شده اس ــاد ذک ــت فیروزآب ــه مرکزی ب
بوده اســت. اردشــیر خــوره یکــی از پنــج بخشــی بوده اســت 
کــه اســتان فــارس ساســانیان را تشــکیل می داده اســت. ایــن 
ــانی و  ــر ساس ــه اواخ ــوط ب ــانی مرب ــای ساس ــات در مهره اطاع
ــر در  ــر ابونص ــل قص ــده در مح ــف ش ــامی کش ــل دوران اس اوای
ــی شــهر شــیراز بدســت آمده اســت و لیمبــرت  شــرق محــل کنون
ــل  ــود در مح ــتحکامات موج ــه اس ــد ک ــنهاد می نمای ــن پیش چنی
قصــر ابونصــر همــان قلعــه تیرازیــس یــا شــیرازیس یــاد شــده در 
ــهر  ــه ش ــس از آنک ــا پ ــت و بعده ــه اس ــی پارس ــای عیام لوح ه
فعلــی شــیراز در نزدیــک ایــن قلعــه بنیــان نهــاده شــده، ایــن شــهر 
نــام خــود را از ایــن قلعــه در حوالــی شــهر بــه یــادگار گرفته اســت. 
باســتان شناســان مــوزه متروپولیتــن نیویــورک نیــز بــا توجــه بــه 
نتایــج حفاری هــای خــود در محــل قصــر ابونصــر، ایــن اســتحکامات 
و احتمــاالً روســتاهای اطــراف را بــه عنــوان محــل شــیراز پیــش از 

ــده ۱۲  ــی در س ــای بلخ ــا گفته ه ــد. آنه ــنهاد می کنن ــام پیش اس
نقــل می کننــد کــه می گویــد: در محلــی کــه شــیراز کنونــی وجــود 
ــاز.  ــتی ب ــان دش ــه در می ــد قلع ــا چن ــه ای بوده اســت ب دارد منطق
آنــان در مــورد داســتان بنیــان نهــاده شــدن شــهر جدیــد شــیراز 
و انتقــال آن بــه محــل جدیــد چنیــن نظــر می دهنــد کــه انتقــال 
یــک شــهر در بســیاری جاهــای دیگــر ماننــد نیشــابور و قاهــره نیــز 
اتفــاق افتاده اســت. در ایــن حالــت پــس از تحــوالت یــا تغییراتــی 
سیاســی، شــهر بــه محلــی در نزدیکــی شــهر قدیــم منتقــل شــده 
و شــهر قدیمــی رهــا گشــته تــا بــه شــهری حاشــیه ای یــا تلــی از 

خرابــه تغییــر پیــدا کنــد.

ریشه نام شیراز
ــی  ــی ایام ــای گل ــر روی لوح ه ــیراز، ب ــام ش ــه ن ــاره ب ــن اش اولی
ــن  ــه در ژوئ ــردد ک ــاز می گ ــاد ب ــش از می ــال پی ــه ۲۰۰۰ س ب
۱۹۷۰ در هنــگام کنــدن زمیــن بــرای ســاخت کــوره آجرپــزی در 
ــته  ــای نوش ــت. لوح ه ــت شده اس ــهر یاف ــی ش ــوب غرب ــه جن گوش
ــام تیرازیــس اشــاره دارد.  ــه ن ــه شــهری ب شــده در ایــام قدیــم ب



ــیس  ــود: تیراس ــت می ش ــن برداش ــک چنی ــه فونتی ــه ب ــا توج ب
ــم  ــیراجیس در فارســی قدی ــام س ــم از ن ــن اس ــا سیراســیس، ای ی
ــان  ــا در زب ــم صداه ــر منظ ــر تغیی ــر اث ــه ب ــت ک ــه شده اس گرفت
ــر  ــام شــیراز ب ــام داده اســت. ن ــه شــیراز تغییــر ن فارســی مــدرن ب
روی ســفال های پیــدا شــده از ویرانه هــای دوره ساســانی در قــرن 
دوم پــس از میــاد نیــز رویــت شده اســت. بــر اســاس نوشــته های 
برخــی از نویســندگان بومــی، بــا توجــه بــه شــاهنامه، نــام شــیراز 
از نــام پســر ســومین شــاه جهــان یعنــی تهمــورث مشــتق 
شده اســت. در کاوش هــای باستان شناســی در تخــت جمشــید، 
ــه  ــیدی ب ــال ۱۳۱۴ خورش ــرون در س ــورج کام ــتی ج ــه سرپرس ب
پیدایــش خشت نبشــته هایی عیامــی انجامیــد کــه بــر روی چنــد 
ــیرازیس«  ــا »ش ــس« ی ــام »تیرازی ــه ای بن ــه قلع ــا ب ــره از آن ه فق
اشــاره شده اســت همچنیــن مهرهایــی مربــوط بــه اواخــر ساســانی 
ــه  ــت ک ــت شده اس ــر یاف ــر ابونص ــل قص ــام، در مح ــل اس و اوای
حــاوی نــام »شــیراز« می باشــند ابــن حوقــل، جغرافــی دان 
مســلمان قــرن چهــارم هجــری، وجــه تســمیه شــیراز را شــباهت 
ــول او  ــه ق ــد؛ چــرا کــه ب ــدرون شــیر می دان ــه ان ــن ســرزمین ب ای

عمومــاً خواربــار نواحــی دیگــر بدان جــا حمــل می شــد و از آن جــا 
چیــزی بــه جایــی نمی بردنــد. براســاس تحقیقــات تدســکو شــیراز 
بــه معنــای مرکــز انگــور خــوب اســت. هرچنــد ایــن نظــر توســط 

ــت. ــگ رد شده اس ــت و هنین ــد بنونیس ــر مانن ــن دیگ محققی
روز شیراز

بــا تصویــب شــورای شــهر شــیراز و تاییــد مجلس شــورای اســامی 
ــذاری  ــیراز نامگ ــام روز ش ــه ن ــت ب ــار، ۱۵ اردیبهش ــی به روز میان
شده اســت. بــه همیــن مناســبت، همــه ســاله برنامه هــای ویــژه ای 
ــه  ــردد ب ــزار می گ ــن روز برگ ــیراز در ای ــهرداری ش ــرف ش از ط
ــن  ــرای اولی ــیدی ب ــری خورش ــال ۱۳۸۹ هج ــال در س ــوان مث عن
ــراز  ــر ف ــان ب ــه طــور هم زم ــوای داغ ب ــون ه ــران ۱۲ بال ــار در ای ب
ــه شــیراز  ــه مناســبت هفت ــد. ب ــرواز درآمدن ــه پ آســمان شــیراز ب
ــواران  ــن س ــی توســط بال ــف اروپای ــی از کشــورهای مختل بالن های
حرفــه ای بــا حضــور شــهروندان شــیرازی در آســمان شــیراز پــرواز 
کردنــد. بالن هــا از ۲ منطقــه اســتادیوم ورزشــی حافظیــه و 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز برخاســته و پــس از پــروازی تقریبــا 
۲ ســاعته بــر فــراز شــهر شــیراز، در نقــاط مختلــف فــرود آمدنــد.



جغرافیا
ــر و  ــول ۴۰ کیلومت ــه ط ــارس ب ــتان ف ــز اس ــیراز، مرک ــهر ش ش
ــاحت ۱۲۶۸  ــا مس ــر ب ــا ۳۰ کیلومت ــن ۱۵ ت ــاوت بی ــی متف عرض
ــی در  ــاظ جغرافیای ــتطیل و از لح ــکل مس ــه ش ــع ب ــر مرب کیلومت
جنــوب غربــی ایــران و در بخــش مرکــزی فــارس قــرار دارد. اطراف 
ــاری  ــکل حص ــه ش ــی ب ــبتاً مرتفع ــای نس ــته کوهه ــیراز را رش ش
ــه از لحــاظ ســوق الجیشــی و حفــظ  ــد ک اســتوار، احاطــه کرده ان
ــه  ــرب ب ــمت غ ــهر از س ــن ش ــد ای ــژه ای دارن ــت وی ــهر اهمی ش
ــان،  ــو، سبزپوش ــای بم ــه کوه ه ــمال ب ــمت ش ــوه دراک، از س ک
محــدود  زاگــرس(  رشــته کوه های  )از  باباکوهــی  و  چهل مقــام 
شده اســت. مختصــات جغرافیایــی شــیراز عبارتســت از ۲۹ درجــه 
ــاع آن از  ــه و ارتف ــه و ۳۲ دقیق ــمالی و ۵۲ درج ــه ش و ۳۶ دقیق
ــا ۱۶۷۰ متــر در نقــاط مختلــف شــهر  ــا بیــن ۱۴۸۰ ت ســطح دری
متغیــر اســت.رودخانه خشــک شــیراز رودخانــه فصلــی اســت کــه 
ــه ســمت جنــوب شــرقی حوضــه  پــس از عبــور از شــهر شــیراز ب

ــزد.  ــو می ری ــه مهارل ــه دریاچ ــده و ب ــل ش ــود متمای خ

آب و هوا
میانگیــن دمــا در تیرمــاه )گرم تریــن مــاه ســال( ۳۰ درجــه 
درجــه   ۵ ســال(،  مــاه  )ســردترین  دی مــاه  در  ســانتی گراد، 
در  و  ســانتی گراد  درجــه   ۱۷ فروردین مــاه  در  ســانتی گراد، 
مهرمــاه ۲۰ درجــه ســانتی گراد می باشــد و میانگیــن ســاالنه 
دمــا ۱۸ درجــه ســانتی گراد اســت. میــزان بارندگــی ســالیانه شــهر 

می باشــد. میلی متــر   ۳۳۷۸ شــیراز 

فرهنگ
ــان  ــت. از می ــروف اس ــران مع ــعر در ای ــهر ش ــه ش ــیراز ب ــهر ش ش
ــون  ــک خات ــوان از جهان مل ــران می ت ــوِی معــروف ای شــاعرهای بان
کــه در شــیراز می زیســته نــام بــرد. شــیراز بــه شــهر شــعر، شــراب، 
ــان از  ــگ ایرانی ــاغ در فرهن ــت. ب ــروف اس ــل مع ــاغ و گل و بلب ب
ــه داشــتن  ــم ب ــیراز از قدی ــوردار اســت و ش ــژه ای برخ ــگاه وی جای
باغ هــای بســیار و زیبــا مشــهور بوده اســت.. امــروزه بیش تــر 
باغ هــای ایــن شــهر در شــمال غــرب آن و در مناطــق قصردشــت، 
ــای  ــدادی از باغ ه ــع شــده اند. تع ــاد واق کشــن، چمــران و معالی آب







شــیراز از لحــاظ تاریخــی بســیار حایــز اهمیــت هســتند و به عنــوان 
ــن  ــن ای ــد. از معروف تری ــمار می آین ــم گردشــگری به ش ــز مه مراک
ــاغ  ــاغ دلگشــا و ب ــاد، ب ــاغ عفیف آب ــاغ ارم، ب ــه ب ــوان ب ــا می ت باغ ه

ــود. ــاره نم ــا اش جهان نم
ــا ۱۳۵۷ محــل برگــزاری  شــهر شــیراز در بیــن ســالهای ۱۳۴۷ ت
جشــن هنــر شــیراز بــود. ایــن جشــنواره در زمــان خــود بزرگتریــن 
ــود. ایــن  ــان ب ــطح جه ــود در س ــوع خ ــی در ن ــداد فرهنگ روی
ــردن  ــاال ب ــران و ب ــای ســنتی ای ــدف تشــویق هنره ــا ه ــداد ب روی
اســتانداردهای فرهنگــی ایــران تشــکیل شــده بود. همچنیــن ایــن 
ــدان  ــن هنرمن ــدن بزرگتری ــرد آم ــرای گ ــود ب ــی ب ــداد محل روی
ــف  ــته های مختل ــا در رش ــر دنی ــران و سراس ــدرن ای ــنتی و م س

ــری. هن
جاذبه های تاریخی

شــیراز بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن مراکــز گردشــگری و 
ــراوان  ــای تاریخــی ف ــا جاذبه ه ــوده و ب ــران مطــرح ب توریســتی ای
شده اســت.  شــناخته  خارجــی  و  داخلــی  گردشــگران  بــرای 
از جاذبه هــای تاریخــی شــهر شــیراز می تــوان بــه آتشــکده 
ــگاه  ــی، آرام ــوی کرمان ــگاه خواج ــظ، آرام ــگاه حاف ــکان، آرام صمی
ســعدی، ارگ کریم خــان، بــاغ ارم، بــاغ تخــت، بــاغ چهل تــن، بــاغ 
ــن،  ــاغ هفت ت ــوام، ب ــتان ق ــاغ نارنجس ــاد، ب ــاغ عفیف آب ــا، ب دلگش

ــاغ نشــاط، عمــارت  ــی، حمــام ب ــاض عل ــه صالحــی، چــاه مرت خان
ــارت  ــه، عم ــارت دیوانخان ــاغ نشــاط، عم ــارت ب ــی، عم ــاغ ایلخان ب
ــاغ نظــر، مســجد نصیرالملــک، قصــر ابونصــر، قلعــه  کاه فرنگــی ب
ــارس، مــوزه  کک هــا، مدرســه آقاباباخــان، مدرســه خــان، مــوزه پ

هفت تنــان، نقش برجســته بهــرام اشــاره کــرد.
در ســال ۱۳۷۴ در پــروژه بیــن الحرمیــن ۷ هکتــار از بافــت 
ــجد و  ــی، مس ــه تاریخ ــکل از ۸۷ خان ــه متش ــیراز ک ــی ش تاریخ
ــر  ــم ب ــز تصمی ــب شــد. هم اکنــون نی ــود تخری مدرســه تاریخــی ب
ــدون در  ــروژه ۵۷ هکتــار دیگــر ب ایــن اســت کــه تحــت همــان پ
نظــر گرفتــن آثــار و بناهــای ارزشــمند تاریخــی تخریــب و جایــش 

ــد. ــاری بده ــاژهای تج ــه پاس را ب

جاذبه های طبیعی
از جاذبه هــای طبیعــی شــهر شــیراز می تــوان بــه آبشــار کوهمــره 
ــاغ  ــو، ب ــی بم ــارک مل ــدر، پ ــارک قلعه بن ــک، پ ــرخی، برم دل س
ــارگان،  ــاب، چشــمه جوشــک، چشــمه خ ــیراز، پیربن ــدگان ش پرن
چشــمه ریچــی، دریاچــه دشــت ارژن، دریاچــه مهارلــو، رکن آبــاد، 
ــه قره آغــاج، روســتای قــات، کــوه سبزپوشــان، گردشــگاه  رودخان
ــلمانی و  ــمه س ــگاه چش ــکی، گردش ــگاه چاه مس ــکده، گردش آتش

ــرد. ــاره ک ــرم اش ــگاه هفت ب گردش



ــت  ــم از جه ــیراز ه ــراف ش ــود در اط ــی موج ــمه های طبیع چش
آب درمانــی و هــم از جهــت جــذب گردشــگر بــرای صنعــت 
گردشــگری اســتان فــارس از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار هســتند و 

ــند.  ــق می بخش ــتان را رون ــن اس ــگری ای ــت گردش صنع

جاذبه های مذهبی
ــام زادگان متعــددی کــه در شــیراز وجــود دارد، در طــول  ــزار ام م
ســده ها ســاختار اجتماعــی و اقتصــادی ایــن شــهر را شــکل 
داده اســت. گفتــه می شــود کــه در زمــان مأمــون خلیفــه عباســی، 
ــن جعفــر -امــام هفتــم  ــوادگان موســی ب ــدان و ن تعــدادی از فرزن
شــیعیان- بــه شــیراز پنــاه آورده بودنــد. برطبــق روایت هــای 
ــان بــه مــرگ طبیعــی درگذشــتند یــا توســط حاکــم  مختلــف، آن
ــا  ــن مزاره ــدادی از ای ــد تع ــال ها بع ــدند. س ــته ش ــی کش عباس
ــی از  ــد. برخ ــرار گرفتن ــیعیان ق ــگاه ش ــدند و زیارت ــایی ش شناس
ــه  ــزه- در دوره آل بوی ــن حم ــی ب ــام زادگان -همچــون عل ــن ام ای
ــاه چراغ-  ــد ش ــر -مانن ــی دیگ ــرای بعض ــی ب ــدند. ول ــایی ش شناس
ــان  ــط حکمران ــا توس ــود ت ــان الزم ب ــال زم ــد س ــدود چهارص ح
َســلُغری شــیراز شناســایی شــوند. شناســایی بیشــتر ایــن مزارهــا 
ــر  ــد، ب ــی باش ــناد تاریخ ــواهد و اس ــاس ش ــه براس ــش از آن ک بی

ــت. ــامی بوده اس ــات اس ــث و روای ــای احادی مبن

فضای سبز
ــا ۱۲۷  ــر ب ــال ۱۳۸۷ براب ــیراز در س ــبز در ش ــای س ــرانه فض س
ــون در شــهر شــیراز  ــر اســت  هم اکن ــر نف ــه ازای ه ــع ب ــر مرب مت
۱۱۸ پــارک فعالیــت می کننــد کــه ایــن تعــداد شــامل ۴۸ پــارک 
شــهری و ۷۰ پــارک محلــه ای می باشــد کــه از ایــن جهــت 
مســاحت کل پارکهــا در شــیراز ۲،۱۷۰،۵۵۰ متــر مربــع می باشــد 
ــای  ــه پارکه ــق ب ــع متعل ــر مرب ــزان ۱۲۸،۰۴۴ مت ــن می ــه از ای ک
محلــه ای و ۲،۰۴۲،۵۰۶ متــر مربــع متعلــق بــه پارکهــای شــهری 
اســت و همچنیــن پــارک آزادی بــا ۲۰۴،۱۹۱ مترمربــع مســاحت 

ــود. ــوب می ش ــیراز محس ــارک ش ــن پ بزرگتری
نمایشگاه بین المللی

نمایشــگاه بین المللــی شــیراز بزرگ تریــن مرکــز نمایشــگاهی 
ــغ  ــی بال ــگاه در فضای ــن نمایش ــد.  ای ــران می باش ــوب ای در جن
بــر ۷۶۰۰۰۰ متــر مربــع در شــمال غــرب شــیراز تأســیس 
دارای  هم اکنــون  بین المللــی شــیراز  نمایشــگاه  گردیده اســت. 
ســالن   ۶ به صــورت  مربــع  کیلومتــر   ۱۷ به میــزان  فضایــی 
سرپوشــیده و ســه ســالن در حــال ســاخت و فضــای بــاز نمایشــی 

مربــع می باشــد. متــر  به میــزان ۳۰۰۰ 
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1.ماشین سازی صفایی 

2. ایستا توان صنعت 

3.تراش تکنیک غفار زاده 

4.حدید برش 

نوع مدیر عامل : رضا صفایی 
نوع فعالیت : تولید دستگاه های برش  

تلفن: _
فکس: _
ایمیل: _

وب سایت:_

نوع مدیر عامل : نوید نمازی فرد 
نوع فعالیت : برق صنعتی ، اتوماسیون

) بازرگانی _اجراء(  
تلفن: 071-37740174

فکس: _
ایمیل: _

وب سایت:_

مدیر عامل : محمود غفار زاده  
نوع فعالیت : ابزار آالت تراشکاری  

تلفن: 021-66709274
فکس: 021-66737756

ایمیل: _
وب سایت:_

نوع مدیر عامل : رامین حداد 
نوع فعالیت : تولیدابزار آالت برقی 

تلفن:031-52373913
فکس: 031-52373912

info@hadidboresh.com :ایمیل
WWW.hadidboresh.ir:وب سایت

 



5.چرخ ابزار امینی 

6.ماشین سازی مطلب  

7.فرا فن هوا 

8.توان افزار 

مدیر عامل : مجتبی امینی 
نوع فعالیت :چرخ و ابزار  

تلفن : 32332354-071
فکس :_

info@Parscaster.com : ایمیل
Sales@Parscaster.com :وبسایت

نوع مدیر عامل : رسول مطلب 
نوع فعالیت : ساخت اره های نواری فوالد بر 

تلفن: 2037 3۸3۶ 031
فکس:_
ایمیل: _

mottaleb.co@gmail.com :وب سایت

نوع مدیر عامل : علی نیکو 
نوع فعالیت : تولید کمپرسور های فشرده 

تلفن: 6602365۸
فکس:6602365۸

a.nikoo@farafanhava.com:ایمیل
www.farafanhava.com:وب سایت

مدیر عامل : حسین قربانی / فاطمه طاووسی
نوع فعالیت : سازنده باالبر _میز هیدرولیکی 

و تجهیزات باالبر آسان 
تلفن:031-35320090

فکس:031-35320396
tavousi63_t@yahoo.comایمیل 

www.kttb.ir:وب سایت



9.ماشین سازی مجرب 

10.سپهر

11.سپاهان دور نقش جهان 

12.سان شید پارسیان 

ماشین سازی مجرب 
مدیر عامل: محمد مجرب 

نوع فعالیت :تولید کننده ماشین آالت صنعتی  
تلفن :07191012131

فکس:_
ایمیل:_

وبسایت:_

مدیر عامل:محمد میثم شفیعی 
نوع فعالیت : ساخت و فروش ماشین آالت صنعتی 

تلفن : _
فکس:_
ایمیل:_

وبسایت:_

مدیر عامل: مسعود نصر اصفهانی 
نوع فعالیت : طراحی و تولید و ساخت انواع 

گیربکس های صنعتی سبک و سنگین 
تلفن : 031-33690497

فکس:_
ایمیل:_

وبسایت:_

مدیر عامل: احسان امیری 
نوع فعالیت : لیزر برش و لیزر حکاکی 

تلفن : _
فکس:_

sunshid.ir@gmail.com:ایمیل
www.sunshid.com:وبسایت



13.ماشین سازی دسان 

14.پارس استار البرز 

15.پیشرو تکنیک 

16.ویرا صنعت امیر کبیر 

مدیر عامل:محمد شکرانه 
CNC نوع فعالیت :ماشین سازی _تولید دستگاه

برش هوا گاز پالس 
تلفن :4269503۸
فکس:42695036

CNCDESUN@gmail.com:ایمیل
وبسایت: 

مدیر عامل: حسین احمدی 
نوع فعالیت : تولید پیچ و مهره 

تلفن : 76440211
فکس:76440295

ameryfard@pars_star.com:ایمیل
وبسایت:_

مدیر عامل: مجتبی مرادی 
نوع فعالیت : ماشین آالت صنعتی 

تلفن : 55412963
فکس:55403669

pishroteknick@gmail.com:ایمیل
وبسایت:_

مدیر عامل:راضیه ایرجی 
نوع فعالیت:خدمات و تحقیقات صنعتی 

تلفن:035-3۸2072۸9
فکس:035-3۸219259

shamsta.va@gmail.com:ایمیل
   www.shamsta.com:وبسایت



17.ماشین سازی بزرگ دیانی 

18.رایان ماشین هگمتان 

19.ایستا توان اتصال 

20.سراج صنعت 

مدیر عامل: غالمعلی دیانی 
نوع فعالیت : طراحی و ساخت ماشین آالت 

صنعتی 
تلفن : 55375252
فکس:552۸0067

dayyani.company@gmail.com :ایمیل
وبسایت:_

مدیر عامل:میالد شادمانی  
CNC نوع فعالیت :تولید ماشین آالت

تلفن : 44625239
فکس:44613503

rayanmachine@gmail.com :ایمیل
www.rayanmachine.com :وبسایت

مدیر عامل:مهدی انسانی 
نوع فعالیت:تولیدی و بازرگانی

تلفن:2202۸02۸
فکس:22055765

info@iranmichaud.com :ایمیل
وبسایت_:   

مدیر عامل:محمود سراج 
نوع فعالیت:تیغه اره نواری فلز بر و چوب بر 

تلفن:776۸0170
فکس:776۸0170

info@serajsanat.com :ایمیل
   www.serajsanat.com:وبسایت



21.تراش گستران تابان 

22.تکنو تراش آسیا 

23.تماک تکنیک 

24.ساتیش صنعت 

مدیر عامل:احمد ابراهیمی 
نوع فعالیت:ابزار فروش 

تلفن:66761677
فکس:_
ایمیل:_

وبسایت:_
   

مدیر عامل:حسن ابراهیمی 
نوع فعالیت:ابزار آالت 

تلفن:66710355
فکس:_
ایمیل:_

وبسایت:_

مدیر عامل:احمد ابراهیمی 
نوع فعالیت:ابزار فروشی 

تلفن:6670261۸
فکس:667101۸3

ایمیل:_
وبسایت:_

مدیر عامل:محسن ملل زاده 
نوع فعالیت:ابزار آالت تراشکاری 

تلفن:66396319
فکس:6639631۸

info@satishsanat.com:ایمیل
وبسایت: _ 



27.فنی و حرفه ای علم و صنعت 25.رساجوش سپاهان 

28.صبا الکتریک سپاهان 26.دانش صنعت

مدیر عامل:محمد رضا کرمانی  
نوع فعالیت:تولید دستگاه های جوش و برش 

تلفن:031-333594۸۸
فکس:031-33390353

rasajoosh_sepahan@yahoo.com:ایمیل
www.electrojoosh.com:وبسایت

مدیر عامل: فرشیدپارسا نژاد 
نوع فعالیت: خدمات آموزش

تلفن:071-32300011
فکس:071-32343557
info@irantvt.ir:ایمیل

   www.irantvt.com:وبسایت

مدیر عامل:محمد قره داغی
نوع فعالیت:سازنده انواع ماشین آالت 

تلفن:6672070۸
فکس:
ایمیل:

www.advex.ir:وبسایت

مدیر عامل:حسن کمالی دولت آبادی 
نوع فعالیت:تولید دستگاه های جوش و برش 

تلفن:031-45۸37434
فکس: 03145۸37434

sabaelectric.tehran@gmail.com :ایمیل
وبسایت:_   

   




