
سفر، اقامت، سبک زندگی#بدون_ویزا_سفر_کنید

ل اول، شماره دوم، زمستان  ۱۳۹۸
سااا

CIP نحــوه اجــرای برنامه های
معمــوال برای اخذ پاســپورت دوم، 

متقاضیــان قبــل از تأییــد اقامــت یا 
تابعیــت، از لحــاظ مالــی و کیفــری مورد 

ارزیابــی کامــل قــرار می گیرند، تا از 
قانونــی بــودن پول به دســت آمده 

اطمینــان حاصل شــود.
یکــی از دشــوارترین برنامه هــای 

CIP، متعلــق بــه ایاالت متحــده 
می باشــد. متقاضیــان قبــل از واجــد 

شــرایط بــودن برای درخواســت 
تابعیــت، ملــزم بــه اقامــت پنج ســاله 

می باشــند، کــه تضمیــن شــده 
نیســت. بــا ایــن وجــود تمام 

ملیت هــا واجــد شــرایط درخواســت 
در ایــن برنامــه هســتند. 

کشــورهای ارائه دهنده
دوم پاسپورت 

برنامه هــای ســرمایه گذاری از صــد هزار 
دالر در جزیــره دومینیــکا تــا حداقل 

2.15 میلیــون دالر در قبــرس متفــاوت 
اســت؛ اما بهترین پاســپورت ها 

گرانتریــن آنهــا هســتند. قبرس به 
دالیــل مختلــف، از جملــه گرانترین ها 

می باشــد. یک دلیل این اســت که، 
فــردی کــه می خواهــد حق زندگی در 
اروپــا را کســب کنــد باید از ارزش و 

توانایــی مالــی باالیی برخوردار باشــد. 
به عــالوه، ســرمایه گذاری در امالک 

و مســتغالت در قبرس رایج اســت 
و ســرمایه گذاران احســاس می کنند 
کــه بــازار امالک و مســتغالت قبرس 

قیمــت مناســبی دارد و ســرمایه گذاری 
در آنجــا بــازده خوبی خواهد داشــت.

دولــت تایلنــد نیز به شــهروندان 
متمــول خارجی، ویــزای اقامتی 

می فروشــد و بــه آن هــا اجازه می دهد 
بــا پرداخــت هزینــه ای حدود ۳ هزار 

دالر در ســال امــکان اقامت در 
تایلنــد را دریافــت کنند. 

لتونــی یکی از همســایگان روســیه 
نیــز بــرای ارائه اقامت خود، شــرط 
ســرمایه گذاری حداقــل ۲۸۶ هزار 

یورویــی به مدت پنج ســال در 
یکــی از موسســات اعتبــاری خود را 

گذاشــته است.
یکــی دیگــر از پاســپورت های محبوب، 

پاســپورت پرتغــال می باشــد. برنامه 
ویــزای طالیــی در پرتغال، ویزای 

اقامت دو ســاله و دسترســی ســریع 
بــه شــهروندی را فراهــم خواهد آورد. 

از لحــاظ هزینــه ای کشــورهایی 
ماننــد دومینیــکا، در کارائیــب، 

ارزان تــر هســتند؛ در ایــن کشــورها 
 صــد هزار 

ً
تنهــا نیــاز بــه کمــک حــدودا

دالری بــه صنــدوق توســعه ملــی 
می باشــد.

گرانــادا نیــز یکی دیگــر از جزیره های 
حــوزه کارائیــب می باشــد که با 

پرداخــت ۲۰۰ هــزار دالر به صندوق 
اصالحــات ملــی گرانادا و یا 

ســرمایه گذاری حداقــل ۳۵۰ هزار دالر 
بــرای خریــد ملــک می توان اقدام به 

اخــذ پاســپورت دوم نمود.

اهمیــت پاســپورت دوم برای 
مســافران تجاری

یــک مســافر تجاری کــه گذرنامه ای با 
محدودیــت ســفر  دارد، زمــان کافی 
بــرای تأییــد ویزاهای گــران قیمت را 
نــدارد. امــا ممکن اســت خرید ۵۶۰ 

هــزار دالر اوراق قرضــه دولتی در 
بلغارســتان برای وی ســرمایه گذاری 

ارزشــمندی به نظر برســد؛ این 
ســرمایه گذاری امکان ســفر به ۱۷۰ 

کشــور بــدون محدودیت را برای وی 
بــه ارمغــان می آورد. مســافران تجاری 

بایــد این امکان را داشــته باشــند 
کــه بســیار منعطــف بوده و با ارســال 
تقاضــای دریافــت ویزا به کشــورهای 

مقصــد خود محدود نشــوند. 

مزایــای جانبــی اخذ پاســپورت دوم
 مربوط به 

ً
اخــذ پاســپورت دوم لزومــا

دارنــدگان پاســپورت های محدود 
نمی باشــد و دارندگان پاســپورت های 

قدرتمنــد نیــز می تواننــد از مزایای 
پاســپورت دوم اســتفاده کنند.

شــهروندان آمریــکا می توانند 
گذرنامه هــای چندگانه داشــته 

باشــند، امــا اگــر می خواهند از 
پرداخــت مالیــات مضاعــف جلوگیری 

کننــد، بایــد از تابعیــت آمریکایی 
خــود صرف نظــر کننــد. این نوع 

ســرمایه گذاری را می تــوان بــه عنوان 
یــک برنامــه پشــتیبانی در صورت 

تحریــم، جنــگ یــا بالیــای طبیعی نیز 
در نظــر گرفت. 

هزینــه دریافت پاســپورت دوم
از حمایت هــای مهــم ارائه 

پاســپوت دوم، می تــوان بــه حمایت 
اقتصــادی از کشــورهایی که 

نیازمنــد جذب ســرمایه می باشــند، 
و ایجــاد دارایی های شــخصی برای 

ســرمایه گذارای اشــاره کرد. اما 
دریافــت ایــن پاســپورت ها به راحتی 

امکان پذیر نیســت. 
، تحلیلگــر سیاســی برنامه  کیــت هوپــر

بین المللــی مؤسســه سیاســت های 
مربــوط بــه مهاجرت واقع در 

واشنگتن دی ســی، می گویــد پذیرش 
ایــن برنامه هــا ملزم بــه تعهد دولت 
بــرای ردیابــی منابع درآمد می باشــد. 

همچنیــن اضافــه می کنــد، روند 
دقیــق ایــن ردیابی ها به افشــای 
عمومــی نمی رســد و گزارش های 

بیشــماری حاکــی از نگرانــی افراد در 
مــورد چگونگــی مؤثــر بودن این روند 

در ارزیابــی افراد و ریشــه کن کردن 
پول های کثیف دریافت شــده اســت.

اخذ پاسپورت دوم از طریق سرمایه گذاری

 آرامش در میان ازدحام
در بسیاری از کشورها می توان با داشتن سرمایه و پول کافی اقدام به درخواست اخذ پاسپورت دوم کرد. گزارشات حاکی از آن است که حداقل ۲۴ کشور حاضر به ارائه 

حق شهروندی به افرادی می باشند که تمایل به سرمایه گذاری در این کشورها را دارند. برنامه های سرمایه گذاری )CIP( در این کشورها به شکل های مختلفی نظیر 
اقامت از طریق خرید ملک، سرمایه گذاری در کسب وکارها، خرید سهام و ... می باشد.

علی بیات

Envisa.com 

www.nilagasht.com

۰۲۱-۲۲۰۱۲۵۸۶
 nilagasht



در صنعت گردشگری، هوش مصنوعی 
می تواند با انجام دادن کارکردهایی که به طور 
سنتی در اختیار انسان بوده در زمان و هزینه 

کسب وکارهای مرتبط صرفه جویی کند، با 
این مزیت که اشتباه انسانی را حذف کرده، 

کارکردش سریع بوده و در هر زمان از روز نیز 
پاسخگو می باشد.

اغلب هتل ها و اقامت گاه های تفریحی دنیا 
برای کسب اعتبار بیشتر به شدت به سرویس 

خدمات مشتریان خود وابسته اند، و هوش 
مصنوعی از طرق مختلفی می تواند به این ارائه 

سرویس کمک کند. 
سه مسیری که هوش مصنوعی در آن به 

صنعت گردشگری کمک می رساند ذکر شده 
است:

1- ربات های مکالمه گر و سرویس خدمات 
مشتریان آنالین

برای هتل ها و سایر کسب وکارهای مرتبط 
با گردشگری، یکی از هیجان انگیزترین 

استفاده های هوش مصنوعی کمک به 
خدمات مشتریان می باشد. با چنین پیشرفتی 

مشتریان با استفاده از پلت فرم های آنالین 
هرچه سریعتر نیازشان را برطرف خواهند کرد.

2- خدمات اختصاصی مشتریان
در حالیکه استفاده از هوش مصنوعی در 
راستای خدمات مشتریان آنالین دیگر به 

امری معمول تبدیل شده است، به وجود 
آمدن ارتباط اختصاصی و تعاملی با مشتری از 

طریق تکنولوژی نیز از مزیت های دیگر هوش 
مصنوعی در صنعت گردشگری می باشد. 

3- تجزیه و تحلیل اطالعات
یکی از پرکاربردترین و مفیدترین استفاده 

از اپلیکیشن های هوش مصنوعی مرتبط با 
صنعت گردشگری جمع آوری و تفسیر اطالعات 

در راستای نتیجه گیری در مورد هر مشتری 
و راهکارهای کسب وکار و راهبردهای مالی 

می باشد.
مزیت کلیدی هوش مصنوعی  توانایی 

دسته بندی سریع و بادقت حجم زیادی از 
اطالعات در زمانی اندک می باشد که این امر 

برای نیروی انسانی مستلزم زمان و هزینه ای 
بیشتر همراه با امکان خطا خواهد بود. برای 

نمونه، هتل »Dorchester Collection« از هوش 
مصنوعی برای دسته بندی بازخوردها، نظرات 

و رأی گیری مشتریان خود در جهت بهبود 
خدمات دهی خود استفاده می کند.

تأثیر هوش مصنوعی 
بر صنعت گردشگری

رضا شاهرخشاهی

آسان ترین کشورها برای
اخذ ویزای شینگن در سال 2019

شما تنها کسی نیستید که تمایل دارید به حوزه شینگن سفر کنید. هزاران نفر همانند شما با هدف های گوناگون دوست دارند به کشورهای این حوزه سفر 
کنند.  از این رو، همیشه این سؤال به ذهن تان می آید که کدام کشور را برای درخواست ویزای شینگن برای نخستین سفر انتخاب کنید. فرض را بر آن می گیریم 

که شما با انواع ویزاهای شینگن آشنا هستید و می دانید هر کدام از آنها چه مدارکی نیاز دارند .
نکته اصلی آن است که کدام کشور را برای سفر باید انتخاب کرد. در این مقاله سعی کردیم با استفاده از آمار رسمی منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا آسان ترین و 

راحت ترین کشور را برای سفر معرفی کنیم. با »نیالگشت« همراه باشید تا کشورهای مناسب برای اخذ ویزای شینگن را معرفی کنیم.
لیست آسانترین کشورهای حوزه شینگن به شرح زیر است:

لیتوانی
از تمامی 

درخواست ها 
برای سفر به 

این کشور 
۹۸.۷ درصد از 
درخواست ها 
تأیید شده و 

تنها ۱.۳ درصد 
از آنها ریجکت 

شده است. 
از موضوعات 

جالب این است 
که اخذ وقت 
برای سفارت 

لیتوانی به 
مراتب آسان تر و 

سریع تر از دیگر 
سفارت های 

اروپایی می باشد.

استونی
از کشورهای 

حوزه بالتیک که 
گرفتن ویزا از 

آن آسان به نظر 
می رسد کشور 

استونی است. 
بر طبق آمار از 

کل درخواست ها 
برای سفر به این 

کشور 98درصد 
از آنها پذیرفته 

شده است و 
تنها 2درصد از 
درخواست ها 

مورد قبول قرار 
نگرفته اند. 

فنالند
شمالی ترین 

کشور اتحادیه 
اروپا امسال 

علیرغم اینکه 
بیشترین 

درخواست را 
برای سفر تجربه 

کرده است با 
این وجود میزان 
رد درخواست در 
میان متقاضیان 

کمتر از ۱.۸ 
درصد بوده 

است و به 98.2 
از آنها مهر تأیید 
زده شده است.

ایسلند
اگرچه ایسلند 

در چند سال 
گذشته در 

رتبه نخست 
راحت ترین 

کشورها برای  
اخذ ویزای 

شینگن بوده 
است. اما 

امسال،  با سه 
پله نزول در رتبه 

چهارم قرار گرفته 
است. از تمامی 

درخواست ها 
برای سفر به این 
کشور 1.۷ درصد 

آن رد شده 
است.  

لتونی
از راحت ترین 
کشورها برای 

اخذ ویزای 
شینگن کشور 

لتونی است 
که در منطقه 
بالتیک واقع 
شده است. 

امسال از تمامی 
درخواست ها، 
تنها ۱.۲ درصد 
از آنها ریجکت 
شده و مابقی 

تأیید شده 
است.

 

لهستان
کشور جمهوری 

لهستان با 
اختالف چند 

صدم درصدی 
نسبت به لتونی 

در رتبه ششم 
راحت ترین 
کشورهای 

اروپایی برای اخذ 
ویزای شینگن 

قرار گرفته است. 
متقاضیانی که 

درخواست سفر 
به این کشور 

اروپایی را در 
سال ۲۰۱۸ داده 
بودند شانس 
۹۷ از ۱۰۰ درصد 
را داشته اند که 

در خواست شان 
مورد قبول واقع 

شود.

لوکزامبورگ
خ رد شدن  نر

ویزای این کشور 
کمتر از ۴درصد 

در سال ۲۰۱۸ 
بوده است. این 

کشور مناسب 
آنهایی است که 

تمایل دارند به 
کشورهای بزرگی 
همچون فرانسه 

و آلمان که در 
همسایگی این 

کشور کوچک 
قرار دارند سفر 

کنند . این کشور 
دومین کشوری 

بوده  که کمترین 
درخواست را 
برای سفر در 

سال ۲۰۱۸ داشته 
است.

اسلواکی
اسلواکی در 

میان تمامی 
کشورهای 

اروپایی، پنجمین 
کشوری است 

که کمترین 
درخواست 

سفر را در سال 
۲۰۱۸ داشته 

است. از تمامی 
درخواست ها، 

با ۹۵ درصد آنها 
موافقت شده 
و تنها ۵ درصد 
از آنها رد شده 

است.
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کانادا محل استقرار تعدادی از مؤسسات برتر آموزشی در سطح دنیا است. این سیستم آموزشی صاحب یک 
 به صورت استانی اداره می شود. به همین دلیل، 

ً
زیرساخت قوی و با بودجه آموزش عمومی مناسب است که عمدتا

طبیعی است که تعدادی از اجزای نظام آموزش و پرورش بین استانها متفاوت باشد. با این حال، از آنجایی که آموزش و 
پرورش توسط دولت فدرال مدیریت می شود، سطح کیفی آموزش به طور مداوم در تمام کشور رو به افزایش است.

آشنایی سیستم آموزشی کانادا

شرایط مورد نیاز
سیستم آموزشی کانادا شامل دو 

بخش دولتی و خصوصی است. 
ساختار آموزش و پرورش در کانادا از 
مهدکودک تا سطح بعد از متوسطه 

به شدت تحت حمایت دولت کانادا 
 شش درصد از 

ً
قرار دارد و تقریبا

تولید ناخالص داخلی کشور صرف 
امور آموزش می شود. این مطلب 

به معنای آن است که کانادا نسبت 
  OECD به میانگین کشورهای عضو

بیشترین نسبت هزینه در آموزش و 
پرورش را دارد.

به طور کلی ، سیستم آموزشی کانادا 
به سه سطح تقسیم می شود:

• پایه اول
• پایه دوم

• پایه پس از دوم

سیستم آموزشی کانادا و تحصیل 
در کانادا

در سال 2015 ، 90 درصد  از جمعیت 
کانادا در سنین 25 تا 64 سال 

حداقل دوره دبیرستان را به اتمام 
رسانده و 66 درصد از آنها اعتبار 

ادامه تحصیالت بعد از متوسطه 
را نیزکسب کرده بودند. این ارقام 

به ترتیب 78 و 40 درصد باالتر از 
میانگین OECD می باشد. تحصیل 
در سیستم آموزشی کانادا با ورود 

کودک به پنج سالگی آغاز می شود. 
در جدول زیر محدوده های سنی 
مورد نیاز کودکان برای حضور در 

مدرسه را نشان داده شده است.

تحصیالت بعد از متوسطه در 
کانادا 

کانادا دارای تعداد بسیاری از 
برنامه های دانشگاهی شناخته 

شده بین المللی است. این مراکز 
سیستم آموزشی کانادا در مناطق 

شهری و روستایی در سراسر کشور 
گسترده شده اند. مدارک اعطا شده 

از سوی دانشگاه های کشور کانادا 
کامال معادل سایر دانشگاه های 

جهان شناخته می شود.

ویزای تحصیلی کانادا
سال تحصیلی در سیستم آموزشی 
کانادا معمواًل از سپتامبر تا آوریل یا 

مه طول کشیده و از دو ترم تشکیل 
شده است. بسیاری از مؤسسات 

آموزشی دوره هایی را برای ترم سوم 
در ماه های تابستان و پس از دوره 

متوسطه به صورت گزینشی و 
انتخابی ارائه می دهند. 

برنامه کالج ها ممکن است 
در طول سال اجرایی شده و 

در نتیجه این امکان وجود 
دارد تا دانشجویان در طول 

سال نیز بتوانند یک دوره 
تحصیلی  را در نقاط مختلف 

این کشور شروع 
نمایند.

آموزش به زبان انگلیسی و فرانسه 
در سیستم آموزشی کانادا برای 

دانشجویان بین المللی این گزینه 
وجود دارد تا تحصیل خود را در 

یکی از دو زبان رسمی کانادا انتخاب 
کنند. در اکثر مناطق کانادا ، زبان 
اصلی آموزشی در سطح مدرسه 

انگلیسی است. با این حال، آموزش 
زبان فرانسه نیز به طور گسترده در 

دسترس است. 
وقتی افراد تازه وارد به کانادا در ایالت 
کبک مستقر شوند و قصد تحصیل 

در سیستم آموزشی کانادا را دارند 
، فرزندان شان موظفند در مدارس 

دولتی و به زبان فرانسوی شرکت 
کنند. اما ممکن است گزینه های 

دیگر آموزش به طور خصوصی و به 
زبان انگلیسی در دسترس آن ها 

باشد.

آموزش در استان ها و قلمروهایی 
خاص 

• آموزش در آلبرتا
• آموزش در بریتیش کلمبیا

• آموزش در  مانیتوبا
• آموزش در نیوبرانزویک

• آموزش در نیوفاند لند و البرادور
• آموزش در نوا اسکوشیا

• آموزش در انتاریو
• آموزش در جزیره پرنس ادوارد

• آموزش در کبک
• آموزش در ساسکاچوان

• آموزش در مناطق شمال غربی
• آموزش در نوناووت

• آموزش در یوکان

الزامات ویزای تحصیلی کانادا
• ثبت نام در یک مؤسسه آموزشی یا 

دانشگاه
• اثبات و ارائه مدارک الزم مبنی بر 

تمکن مالی برای تأمین شهریه، 
هزینه های زندگی و ضمانت برگشت

• عدم دارا بودن سابقه کیفری
• برخورداری از سالمت الزم )ممکن 

است الزم باشد آزمایشات پزشکی را 
بگذرانید(

• اثبات برگشت پس از فراغت از 
تحصیل

حمید  رضا علوی

Tahsil.ca

www.nilagasht.com

۰۲۱-۲۲۰۱۲۵۸۶
 nilagasht



Lounge pass

شرکت مرحبا 

حس خوب زندگی

بوتیک هتل خانه فیل

جایگاه تشریفات اختصاصی
فرودگاه بین المللی امام خمینی

Europcar

PLAZA PREMIUM LOUNGE

« قرار گرفته است.  این هتل زیبا در قلب شهر عشق و شعر یعنی »شیراز
، به طورحیرت انگیزی طراحی و  در این اثر باستانی ثبت شده با ۲۶۰ سال عمر

جزییات لحاظ شده است. هرگوشه از این خانه که در در دوره قاجاریه ساخته 
شده، یادآور خاطرات و معماری آن دوره از تاریخ است.

این مجموعه پذیرای میهمانان محترم با امکانات زیر می باشد:

اعتماد فاصله ها را کم می کند
طی سال های اخیر محبوبیت 

 Making-( تجربیات خاص
Memories( در سفر رفته رفته در 

حال افزایش بوده. 
گردشگران به گونه ای فزاینده تمایل به 

کشف و آموختن پیدا کرده اند تا اینکه 
صرفا تعطیالت خود را در مکانی دیگر 

بگذرانند و آن را سفر بنامند.
ما در نیالگشت با توجه به روند 

روان شناسی میل مسافر به تجربیات 
خاص یک مرحله فراتر رفته و حس 
متفاوت از سفر را ساختن خاطرات 
)- Experiential Travel( می نامیم. 

سعی مان ایجاد حسی متفاوت از 
سفر با عالیق فردیتان در روند هنر 

متفاوت سفر کردن است و به پاس 
قدردانی از شما باشگاه مشتریان 

نیالگشت برای ارائه خدماتی متمایزتر 
ایجاد شده است.

استفاده از امتیازات 
شما می توانید امتیازات خود را 

تبدیل به خدمات خاص نیالگشت 
نمایید.

۱- خدمات CIP فرودگاه های مهرآباد و 
بین المللی امام

۲- استفاده از خدمات النج های 
)Loungpass( فرودگاهی در کل دنیا

۳- استفاده از خدمات مرحبا
۴- استفاده از خدمات ترانسفر 

لوکس

همراهان نیالگشت
ایجــاد حس آرامش برای شــما 

مهم ترین هدف ســازمانی ماســت. 
افتخــار همــکاری بــا مجموعه های 

متفــاوت و خــاص گویای دغدغه 
مــا نســبت به مشــتریان وفادارمان 

است.

بنیاد کودک ۲۵ سال کوشیده است که هزاران دانش آموز 
با استعداد کم برخوردار را از خطر حتمی ترک تحصیل 

اجباری برهاند. این مجموعه، در حال حاضر بیش از ۱۱هزار 
دانش آموز بااستعداد با میانگین معدل باالی ۱۷.۵ را 

حمایت می کند تا مبادا کم برخورداری این دانش آموزان 
باعث ترک تحصیل آنها شود.

حــال در شــرایطی چنیــن بحرانــی که می تواند به واســطه 
عــدم تحصیــل ۶هزار دانش آموز در سراســر کشــور 

تبدیــل بــه یــک فاجعــه فرهنگی شــود؛از فرد فرد 
هموطنــاِن هموارهمهربــان و دغدغه مندمــان و نیــز 

از شــخصیت های حقوقــی و تمامــی آنــان کــه بیم ترک 
تحصیــل ایــن دانــش آمــوزان کم برخوردار را کــه تحصیل 

خ دادن  حــق طبیعــی و ابتدایــی آنهاســت؛ دارندو ر

تش زیر خاکســتری  فاجعــه فرهنگــی موجــود را به مثابــه آ
می پندارنــد کــه فرهنــگ و اجتمــاع فــردای ایران زمین را 

تحــت تاثیــر قرار می دهد؛ تقاضا می شــود ســتونی شــوند 
بــر خیمــه مهربانــی بنیــاد کودک که بر ســر دانش آموزان 
کشــورمان برافراشــته شــده، مبادا که این خیمه بر ســر 

عزیزانمــان فــرود آیــد و ادامــه تحصیل آنهــا غیرممکن 
شــود. به همیــن منظور درخواســت می شــود مهرمندانه 

بــا حمایــت از هــر تعــداد دانش آموز از دانش آموزان 
با اســتعداد و کم برخوردار موسســه را در این شــرایط 

گاهی  سراســر بحــران یــاری فرمایید. جهــت دریافت آ
بیشــتر و نیــز حمایــت از ایــن دانش آمــوزان بــا دفتر مرکزی 
بنیــاد کــودک با شــماره ۴۲۵۱۰-۰۲۱ واحــد ارتباطات )داخلی 

۱۱۱ و ۱۲۵( تمــاس حاصــل فرماییــد.

شوق آموزش، شور زندگی

بوتیک هتل خانه فیل
 House of Elephant
Boutique Hotel

• ۱۰ اتاق فول مبله 
• رستورانی واقع بر پشت بام، با دید 

کاملی بر شهر
کافه شاه نشین که سقف آن منقوش 

به نقاشی های دوران قاجار است، واقع 
در قدیمی ترین خیابان شهر )خیابان 

زند( که فاصله ای چند دقیقه ای با 

اماکن زیر دارد:
• بازار و مسجد وکیل

• حرم شاه چراغ
خ شیراز )نصیرالملک( • مسجد سر

• خانه قوام )نارنجستان(
• باغ فین

• سرای مشیر


