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یک روز عزای عمومی
در استان فارس
فرماندار شیراز اعالم کرد

وضعیتاغلبمناطقسیلزده
به حالت عادی بازگشت
استاندار فارس میگوید وقوع سیل جدید در شیراز طی روزهای آینده« ،شایعه» است

عکس :اشکان پردل

در پی وقوع ســیل اخیر در شــهر شــیراز و
جان باختــن جمعی از هموطنان عزیز از ســوی
اســتاندار فارس ،نماینــده ولیفقیه در اســتان و
امامجمعه شــیراز و تولیت آستان مقدس احمدی
و محمدی روز پنجشــنبه مــورخ  ۸فروردینماه
عزای عمومی در اســتان فارس اعالم شد .به نقل
از پایگاه اطالعرســانی اداره کل روابط عمومی و
امور بینالملل اســتانداری فارس طــی پیامی از
سوی استاندار فارس ،نماینده ولیفقیه در استان و
امامجمعه شــیراز و تولیت آستان مقدس احمدی و
محمدی روز پنجشنبه مورخ  8فروردینماه عزای
عمومی در اســتان فارس اعالم شد .متن پیام به
شــرح زیر اســت« :انا هلل و انا الیه راجعون .مردم
شــریف و والیتمدار استان فارس ،سالم و علیکم.
بروز حادثه تأســفآور و دلخراش ســیل اخیر در
دروازه قرآن شیراز و کشته و مجروح شدن جمعی
از هموطنان عزیز موجب تأســف و تأثر اینجانبان
علما اعالم مســئولین و قاطبه مردم استان فارس
شــد .صبر بر چنین مسائلی گرچه سخت و جانکاه
اســت ولی به شــهادت حضرت باریتعالی زمینه
صبــر بر تلخی مصیبت را هموار میســازد ضمن
آرزوی توفیق و ســامت برای تمامی مصدومان
ایــن حادثه و درخواســت غفــران و رحمت الهی
برای جانباختگان این ضایعه مولمه بهمنظور ابراز
همدردی با این عزیزان پنجشــنبه مورخ هشــتم
فروردین بهعنوان عزای عمومی در اســتان فارس
اعالم نموده و مجلس بزرگداشــتی همان روز بعد
از نماز مغرب و عشــا در شبستان امام خمینی حرم
مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم علیهالسالم
شاهچراغ منعقد میشــود .از عموم مردم بهمنظور
تسلی خاطر بازماندگان و مغفرت الهی برای مرحوم
این دعوت به عمــل میآید مزید توفیقات همدان
را از درگاه حضرت باریتعالی مسئلت مینماییم».
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استاندار فارس اعالم کرد

پرداخت خسارت به حادثهدیدگان سیل آغاز شده است
اســتاندار فارس از آغاز روند پرداخت خسارت به
آســیب دیدگان از سیل در شیراز خبر داد و یادآور شد
که تاکنون یکصد مورد پرداخت انجام شــده اســت.
به نقل از روابط عمومی اســتانداری فارس ،عنایتاهلل
رحیمــی در دیدار با تابش رئیس بنیاد مســکن ضمن
اشاره به تشــکیل مکرر جلسات ســتاد بحران از ۲۲
اســفندماه که با هدف مدیریت رخدادهای پیشبینی
شــده در پی بارندگی در نخستین روزهای سال جدید
برگزار شــد ،از حضور همه مسئوالن و فرمانداران در
استان و رصد ،پایش و اطالعرســانی مداوم به مردم
خبر داد .نماینده عالی دولت در اســتان فارس با اشاره
به حضور خود در نخســتین دقایق پس از وقوع حادثه
سیل در دروازه قرآن ،خاطرنشان کرد :همه نیروها اعم
از نیروهای امدادی ،شهرداری ،نیروی انتظامی ،ارتش
و ســپاه با حضور بهموقع اقدامات الزم را انجام داده و
 201خودرو ســانحه دیده را به پارکینگهای نیروی
انتظامی منتقل کردند.
وی ادامه داد :رســیدگی بــه  ۱۰۰مصدوم این
حادثه نیز در سریعترین زمان ممکن انجام و  ۳۵نفر از

آنها به بیمارستان انتقال داده شدند که  ۱۵نفر تاکنون
بهبودیافته و مرخص شــدهاند؛ البته اسکان همراهان
این افراد در مکانهای مناسب و تأمین نیازهای اولیه
آنها نیز بهسرعت انجام شد.
اســتاندار فارس ضمن ابراز تأســف از درگذشت
تعــدادی از هموطنــان در حادثــه ســیل روز ۵
فروردینماه شــیراز ،گفــت ۱۹ :نفــر در این حادثه

وی گفــت :تخلیه مکانها و منــازل همجوار با
رودخانــه در بخشهای جنوبی یکــی از این اقدامات
اســت که با ســرعت عمل و بهمنظور پیشــگیری از
آسیبهای احتمالی انجام شده است.
نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه
جلسه ستاد مدیریت بحران شب گذشته با حضور وزیر
محترماطالعات ،رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور و
وزیر بهداشت در شیراز برگزار شد ،افزود :با کمکهای
اختصاص دادهشــده از ســوی دکتر نوبخت پرداخت
خسارت به حادثه دیدگان بهسرعت آغاز شده و تاکنون
بیش از  ۱۰۰مورد از این پرداختها انجام شــده است.
وی بیان کرد :شــرکتهای بیمهای نیز مکلف شدهاند
خسارتهای خودرویی را در اسرع وقت پرداخت کنند.
رحیمــی ضمن تشــکر از حضور رئیــس بنیاد
مســکن در فارس بر لزوم همکاری ایــن نهاد برای
جبران خسارتهای ایجادشــده در سطح شهر شیراز،
محورهای مواصالتــی؛ بهویژه راههای روســتایی و
زمینهای کشاورزی تأکید و از همراهی تأثیرگذار این
نهاد قدردانی کرد

جان خود را از دســت دادند کــه هماهنگیهای الزم
بــرای انتقال اجســاد هموطنانی که ســاکن خارج از
استان بودهاند از ســوی شرکت هواپیمایی انجام شده
اســت .رحیمی با اشــاره به ادامه بارندگی در روز ۶
فروردیــن از انجــام اقدامــات امــدادی ،خدماتی و
پیشگیرانه در محالت و مناطقی که دچار آبگرفتگی
و خسارات ناشی از سیل بودند خبر داد.

فرماندار شیراز عنوان کرد

وضعیت بیشتر مناطق سیلزده شیراز به حالت عادی بازگشت
فرماندار شــیراز گفت :با تالشهای صورت
گرفته ،وضعیت بیشــتر مناطق سیلزده شیراز به
حالت عادی بازگشــت و تالش برای حل مشکل
آبگرفتگــی در برخی نقاط باقیمانده شــهر ادامه
دارد.
امیری چهارشــنبه در گفتوگو با ایرنا افزود:
در ســیل پنجم و ششم فروردینماه جاری شیراز،
به طور همزمان مدیریت سیل و رسیدگی به امور
آســیب دیدگان سیل در دســتور کار دستگاههای
مسئول بود.
وی اظهار داشــت :بیشــترین حجــم کار و
فعالیت در سیل اخیر مربوط به حادثه دروازه قرآن
شــیراز بود که علت آن باید بهصورت کارشناسی
بررسی شود.
فرمانــدار شــیراز گفــت :با وجــود اعالم
هشدارهای هواشناســی و مدیریت بحران استان
و شهرســتان به مردم ،قبــل از وقوع بحران ،باید

پیشگیری الزم توسط مســئوالن ذیربط در این
زمینه صورت میگرفت کــه نیازمند بحث فنی و
کارشناسی است.
وی افــزود :در روند مدیریــت هنگام وقوع
حادثه ســیل دروازه قرآن در روز دوشــنبه پنجم
فروردین ،همه دستگاههای امدادی حضور داشتند
که به دلیل ترافیــک محورهای منتهی به دروازه
قرآن ،امدادرســانی با مشــکالتی مواجه بود که
تالش شــد با وجود این مشــکل ،مصدومان در
نخستین فرصت ممکن به بیمارستان منتقل شوند.
امیری با اشــاره به استمرار بارشها از بامداد
تا ساعت  16روز سهشنبه ششم فروردین در شهر
شیراز گفت :در اثر این بارشها ،بسیاری از مناطق
شهرســتان و روستاهای بخش مرکزی شهرستان
شیراز دچار آبگرفتگی شدید شدند.
فرماندار شیراز ادامه داد :در سطح شهر شیراز،
مناطق حوزه مدیریت شــهرداری مناطق  11 ،3و

 7دچار آبگرفتگی بیشــتری بودنــد که با وجود
تالشهای صورت گرفته ،هنوز بخشی از مناطق
دچار مشکل هستند و سایر مناطق به حالت عادی
بازگشتهاند .امیری افزود :در بلوار منتهی به محله
ســعدیه و قبل از تونل سعدی ،آبگرفتگی زیادی
در معابر و منازل مســکونی ایجاد شد که عملیات
امداد و نجات بهصورت شــبانهروزی تاکنون ادامه
یافت و نیروهای مرتبــط در حال ارائه خدمات به
شهروندان با هدف حل کامل مشکل هستند.
وی با اشــاره به بررســی ابعاد حادثه سیل با
حضــور معاون رئیسجمهوری و رئیس ســازمان
برنامهوبودجــه ،وزیر اطالعات و وزیر بهداشــت،
درمان و آموزش پزشکی بهعنوان نمایندگان ویژه
هیئت دولت در اســتانداری فارس در شیراز ادامه
داد :پس از شناســایی جانباختگان حادثه ســیل
شیراز ،بســیاری از کارها طبق قولی که مسئوالن
دولتی به مردم داده بودند انجام شده است و از آن

جمله ،فوتشدگان بهوسیله هواپیما یا خودروهای
ویژه بهصورت رایگان به زادگاه خود منتقل شدند.
فرماندار شــیراز همچنین به تدبیراندیشــی
مسئوالن استان فارس در نشست شامگاه سهشنبه
بــا حضور رئیس بنیاد مســکن انقالب اســامی
اشــاره کرد و گفت :در مجموع جلسات با حضور
مسئوالن ارشــد دولتی ،تصمیمهای بسیار خوبی
در ارتباط با پرداخت خســارت به جانباختگان و
صاحبان خودروهای آسیبدیده و مالکان منازل که
لوازم خانه آنها در اثر ســیالب دچار آسیب شده
است ،اتخاذ شد .سیل ناگهانی که پنجم فروردین
در دروازه قــرآن شــیراز رخ داد ،بنا بر اعالم اداره
کل پزشکی قانونی اســتان فارس ،موجب کشته
شــدن  18نفر و مصدومیت شماری از هموطنان
شــد .برخی منابع از مفقود شدن یک نفر در این
حادثه سخن گفتهاند .این سیل اتومبیلهای پارک
شــده و در حال تردد در دروازه قرآن را تا مسافتی
با خود برد و بر روی هم انباشــت که خســارات
جانی و مالی در پی داشــت .آبگرفتگی منازل و
معابر شــیراز در پنجم و ششم فروردین به برخی
واحدهای مســکونی و تجاری این شهر خسارت
وارد کرد .سامانه بارشی که آبگرفتگی و سیالب
را در پی داشــت ،شامگاه سهشنبه از فضای استان
فارس خارج شد.
رئیس مرکز مدیریــت حوادث و فوریتهای
پزشکی فارس شــامگاه سهشنبه به ایرنا گفت :در
جریان وقوع سیل در شیراز بهویژه در دروازه قرآن
و محله سعدی  107نفر مصدوم شدند.
دکتــر محمدجواد مرادیــان افــزود :تعداد
قابلتوجهی از این مصدومان به شــکل ســرپایی
مــداوا و تعــدادی نیــز بــرای ادامه درمــان به
بیمارســتانهای نمازی ،شــهید رجایی ،شــهید
دستغیب و شــهید فقیهی منتقل شدند .وی اظهار
داشــت :از مجمــوع مصدومان بستریشــده در
بیمارســتانها و مراکز درمانی شیراز هنوز  20نفر
بستری هستند.

3

سومین روز سیل شیراز

ویژهنامه نوروزی شهرراز  /هشتم فروردین ماه 1398

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور عنوان کرد

تأمین آرامش روحی و آسایش مردم بعد از سیل ،در اولویت است
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســامی کشور
بیان داشت :از هیچ کوششــی برای تأمین آسایش
و آرامش مردم بعد از شــرایط دشــوار جاری شدن
سیل در شیراز فروگذار نمیشود ،مردم باید اطمینان
داشته باشــند که خسارتهای ناشی از سیل جبران
میشــود .علیرضا تابش در گفتوگو با ایرنا اظهار
داشــت :برآوردهایی توسط بخشداران و دهیاران در
مناطق مختلف استان فارس و شیراز از خسارتهای
ســیل انجام شده ،بنیاد مسکن نیز از روز چهارشنبه
کار برآورد خسارتهای مناطق مسکونی و تجاری را
آغاز خواهد کرد .وی به ساکنان در مناطق مسکونی
اطمینان داد که خســارتهایی که به لوازم زندگی
آنها وارد شده نیز جبران خواهد شد و گفت :در این
حادثه آب وارد منازل مردم شده است ،بسیاری از افراد
یخچال و فرش و تلویزیون و لوازم زندگی خود را از
دست دادهاند ،اعطای وامهای بالعوض معیشتی به
این افراد میتواند بخشی از نیازهای آنها را تأمین
نماید .تابش بــه مغازهداران و واحدهای تجاری که
در این حادثه آســیبدیدهاند نیز قول داد که بخشی
از خسارتهای آنان جبران شود و گفت :تسهیالت

 15میلیون تومانــی برای واحدهای تجاری در نظر
گرفته شــده است که بســتگی به حجم خسارتها
واحدهای تجاری میتوانند تا ســه برابر این میزان
از تسهیالت اعطایی بنیاد مسکن استفاده کنند .وی
اضافه کرد :برای مصدومینی که خسارت دیدهاند و
اکنون در بیمارستان بستری هستند شرایطی ترتیب
یافته تا کارشناسان ما با مراجعه به بیمارستانها فرم
تأمین خســارت را به آنها ارائه دهند ،همه شرایط
برای روانســازی اعطای کمکهــای بالعوض و
تســهیالت کمبهره برای جبران خسارتها در نظر
گرفته شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی درعینحال
بر لــزوم اصالح بافتهای مســکونی بدون پروانه
ســاخت تأکید کرد و گفت :شهرداری باید نسبت به
اصالح این بافتها اقدام کند ،بسیاری از بافتهای
فرسوده و خسارتدیده در شیراز فاقد پروانه و اسناد
هویتی شــهری هستند ،بنیاد مسکن آمادگی دارد تا
با همکاری شهرداری و ســازمان راه و شهرسازی
نسبت به اصالح این بافتها اقدام کند ،هزینههای
اعطای پروانه و ناظر مهندســی و نقشه ساختمانی

در این بافتها تأمین میشــود و مردم باید استقبال
بیشــتری از این موضوع داشته باشند .وی در مورد
آسیبهای ناشی از ســیالب در مناطق روستایی و
راهها و ابنیه روســتایی نیز گفت :برای فعالیتهای

عمرانی و جبران خســارت در روستاها برآوردهای
دقیق انجام میشــود ،ابنیهی روســتایی و پلها و
کانالهایی که در سیل خسارت دیده است بر اساس
اولویت بهسازی و بازسازی خواهد شد.

تشییعپیکرجانباختگان
سیل در شیراز و مرودشت
پیکر شــش نفر از جانباختگان ســیل که
از اهالی شــیراز بودند در دارالرحمه این شهر و
 2نفر از اهالی مرودشــت در زادگاهشان تشییع
شد.
صبح چهارشــنبه هفتم فروردین ،پیکر پنج
نفر از جانباختگان سیل شیراز با حضور خانواده
جانباختگان و جمع کثیــری از مردم در محل
دارالرحمه شیراز ،انجام شد.
بر اســاس این گزارش ،پیکر دو نفر از این
جانباختگان نیز در مرودشــت تشییع و به خاک
سپرده شده است.
همچنین پیکر جانباختگان سایر استانها
نیز به زادگاه آنها منتقل شــده و تشییع خواهد
شد.

مدیرکل راهداری فارس

رانش زمین در محدوده جغرافیایی فارس نیست

مدیــرکل راهداری و حملونقل جادهای فارس گفت :رانش زمیــن در محدوده جغرافیایی فارس
نیســت و محورهای استان هیچگونه مشــکلی برای تردد ندارند .روز گذشــته براثر سیالبی در استان
بویراحمد محور یاسوج  -شیراز حدفاصل گردنه مله شوره براثر رانش زمین ،مسدود شده است.
فرماندار بویراحمد در گفتوگویی با خبرگزاری فارس گفته است که «آنگونه که راهداری میگوید
باید آواربرداری از ســمت شــیراز صورت گیرد اما بههرحال در حال حاضر جاده یاسوج به شیراز مسدود
اســت و باید مسافران و هم استانیها از محور یاسوج بابا میدان به سمت شیراز و بالعکس تردد کنند».
در این راستا مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای فارس در گفتوگویی آواربرداری از سمت شیراز را
رد کرد .علیرضا سیاه پور اظهار داشت :رانش زمین در بخش کیلومتر  25محور یاسوج به سمت سپیدان
است که آواربرداری آن به عهدهی همکاران در یاسوج است.
وی با بیان اینکه در محدودهی جغرافیایی اســتان فارس هیچگونه مشــکلی برای تردد نداریم،
افزود :در حال حاضر مســیر قدیم قرار اســت بهعنوان مســیر جایگزین احیا شــود .مدیرکل راهداری
و حملونقــل جــادهای فارس گفــت :طبق تصاویر منتشرشــده از رانش زمین شــاید بتــوان برای
تــردد موقــت جاده را آمــاده کنند ولی حــدود یک ماه برای اصــاح دائمی این موضــوع زمان نیاز
است.

مدیر مرکز مدیریت راههای استان فارس اعالم کرد

تردد روان و عادی در جادهها

مدیر مرکز مدیریت راههای اســتان فارس گفت :حدود  38هزار خودرو مســافران نوروزی  24ساعت
گذشــته به استان فارس وارد شده است .حمید احمدی در گفتوگو با خبرنگار فارس در شیراز ،اظهار داشت:
در شبانهروز گذشته در مجموع حدود  38هزار خودرو وارد استان و حدود  36هزار خودرو از استان خارج شده
است .وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی محورهای شریانی استان باز و تردد در آنها به روال عادی در
جریان اســت ،افزود :در مجموع ترددهای جادهای  24ساعت گذشته کشور ،استان فارس در رتبه دهم قرار
دارد .احمدی گفت :پرترددترین محور ورودی استان محور بوشهر ـ کازرون و پرترددترین خروجی محور آباده
ـ شهرضا است .مدیر مرکز مدیریت راههای استان فارس بیان کرد :سه محور پرتردد استان به ترتیب شیراز
ـ مرودشــت ،کمربندی شمالی شــیراز و فیروزآباد ـ قیر است .وی اظهار کرد :اوج تردد محورهای استان در
ساعت  17تا  18و محور شیراز -مرودشت باالترین تردد در ساعت اوج را داشته است .متوسط تردد ساعتی
در جادههای اســتان  243خودرو و متوسط سرعت  79کیلومتر بر ساعت بوده است .احمدی تصریح کرد :از
دروازههای شهر شیراز  49هزار خودرو وارد و  45هزار خودرو خارج شده است که پرترددترین ورودی محور
کوار ،شیراز و پرترددترین محور خروجی شیراز ،مرودشت بوده است .مدیر مرکز مدیریت راههای استان فارس
بیان کرد :در بخش حملونقل مسافر برونشهری استان از ابتدای طرح نوروزی ( 23اسفند  )97تا روز گذشته
 23هزار سفر انجام شده که در مجموع  301هزار مسافر جابجا شدهاند.
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سومین روز سیل شیراز

وقوع سیل جدید در شیراز طی
روزهای آینده شایعه است
اســتاندار فارس گفت :طبق پیشبینیهای انجام
شــده بارانهای آینده در استان فارس به طور پراکنده
خواهد بود و موضوع ســیل جدید در شیراز شایعه است.
عنایتاهلل رحیمی در حاشــیه بازدیــد از روند خدمات
رســانی به حادثهدیدگان سیل در شــیراز در پاسخ به
ســوال خبرنگار مهر ،افزود :تمامی آبهای تقاطعها و
معابر را پمپاژ شده و درحال حاظر آبگرفتگی وجود ندارد
و رود خانه به حالت آرام خود جاری است.

وی در اختصــاص به اعتبــارات اضطراری برای
کمک به ســیلزدگان اخیر شــیراز خاطر نشــان کرد:
اعتباراتی داده شــده است از ســوی دولت که بتوانیم
کمکهای اضطــراری به ســیل زدگان انجام دهیم.
اســتاندار فارس تاکید کرد :هیچگونه خطری در استان
فــارس وجود نخواهد داشــت و تمامــی بارندگیهای
آینده به گفته کارشناسان هواشناسی استان ،به صورت
پراکنده است.

معاون اورژانس استان فارس آخرین جزئیات مصدومان و کشتهشدگان سیالب شیراز را اعالم کرد
بهناز رســتگارفر در گفتوگو با خبرنگار فارس
در شــیراز ،در تشــریح آخرین جزئیات مصدومان و
کشتهشدگان سیالب شیراز ،اظهار داشت :امدادگران
اورژانس از روز گذشــته تاکنون ،بهصورت کامل در
صحنه خدمترســانی به مصدومان حضور داشــتند
و از نزدیــک عملیــات خدمترســانی را مدیریــت
میکردند.
وی با اشاره به اینکه تعداد جانباختگان حادثه
ســیالب طبق اعالم گزارش پزشکی قانونی  18تن
اعالم شده اســت ،افزود :حادثه سیالب شیراز 107
مصــدوم برجای گذاشــت که از این تعــداد  16تن
بســتری و  91نفر بهصورت سرپایی در محل درمان
شدند.
رســتگارفر از اســتقرار یک دســتگاه اتوبوس
آمبوالنس به همراه پزشــک و  6دستگاه آمبوالنس
در محله ســعدی شــیراز جهت مصدومان احتمالی
آبگرفتگــی خبــر داد و ادامه داد :عصــر امروز به

 18جانباخته و  107مصدوم در حادثه سیل شیراز

دلیل ســیل و آبگرفتگی یک نفر در محله سعدی
شــیراز مصدوم و پس از دریافت خدمات پزشــکی

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس خبر داد

ارائه خدمات رایگان مرکز مشاوره به سیلزدگان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از ارائه خدمات رایگان به شهروندان و مسافران نوروزی گرفتار
در سیل؛ پس از اسکان در کمپها خبر داد.
ســرهنگ «کاووس محمــدی» در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بیــان کرد :به دنبال بارش
شــدید باران و راه افتادن سیالب سنگین در شــیراز؛ که صحنه غمانگیزی را در نوروز  98برای مسافران رقم
زد ،مشاوران پلیس فارس با حضور در کمپهای اسکان آسیب دیدگان ،از آنان دلجویی و خدمات رواندرمانی
ارائه دادند.
ســرهنگ «محمدی» تصریح کرد :در پی این حادثه دلخراش با برنامهریزی منظم و منســجم 10 ،تیم
متشــکل از کارشناسان روانشناسی مراکز مشــاوره پلیس فارس در محلهای اســکان سیلزدگان از جمله
مدارس ،مساجد ،حسینیهها ،سالنهای ورزشی و ...حاضر و با ارائه مشاوره و خدمات رواندرمانی از سیلزدگان
دلجویی کردند.
این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد :این اقدام خداپســندانه ادامه دارد و انشــاء اهلل با تشــکیل تیمهای
دیدگان ناشی
روانشناســی بیشتر و تعامل با سایر ادارات و عوامل انتظامی ،امنیت خاطر و آرامش را به آسیب
ِ
از سیل برگردانیم.

اولیــه به بیمارســتان شــهید رجایی شــیراز انتقال
یافت.

وی گفــت :همچنیــن امروز یک مــادر باردار
توســط  115در محله سعدی به علت محبوس شدن
در سیالب مورد درمان قرار گرفت و خوشبختانه حال
مادر و جنین خوب گزارش شد.
معاون اورژانس اســتان فارس تصریح کرد :در
عملیات دیگری که در محور بابا منیر ـ گچســاران،
(منطقه چم شــیر) رخ داد یک خانــواده  10نفره به
علت نصب چادر در بستر رودخانه محبوس شدند که
توســط تکنســینهای اورژانس نورآباد و هاللاحمر
نجات یافتند.
رســتگارفر در انفجار کپســول گاز در شهرک
ســعدی خبر داد و بیان کرد :خوشبختانه این حادثه
بدون آتشســوزی و مصدوم بــود .وی در پایان از
همشهریان شیرازی خواســت که هشدارها را جدی
بگیرنــد و از برپا کردن کمپ در مســیرهای نزدیک
بــه آبها و یــا برپا کردن چادر در کنــار رودخانهها
خودداری کنند.

هشدار پلیس فتا در مورد کالهبرداری
به بهانه کمک به سیلزدگان

رئیس پلیس فتا استان از احتمال سودجویی و کالهبرداری برخی افراد به بهانه دریافت کمکهای نقدی
برای ســیلزدگان خبر داد .سرهنگ «حبیباهلل رجبلی» در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،بیان کرد:
به دنبال حادثه وقوع ســیل در استان فارس بهخصوص شیراز ،متأسفانه شاهد فعالیت کالهبردارانی هستیم که
در قالب متن ،عکس و فیلم دلخراش ،شمارهحســابهایی را بهعنوان کمک به آسیب دیدگان اعالم میکنند.
این مقام انتظامی خاطرنشــان کرد :شهروندان نوعدوست که قصد کمک به سیلزدگان در این استان را دارند
حتم ًا کمکهای خود را از طریق شمارهحســابهایی که از ســوی رســانهها و خبرگزاریهای رسمی و معتبر
اطالعرســانی میشود واریز کنند .رئیس پلیس فتا استان با بیان اینکه بههیچعنوان نباید به شمارهحسابهای
اعالم شــده از سوی افراد غریبه و غیررســمی اعتماد کرد ،عنوان داشت :متأســفانه برخی از افراد سودجو با
سوءاســتفاده از عواطف و احساســات شــهروندان اقدام به تبلیغات در فضای مجازی کرده و به این شیوه از
شــهروندان کالهبرداری میکنند .ســرهنگ «رجبلی«با تأکید بر اینکه پلیس فتا نیز بر این موارد نظارت دارد
و حتم ًا با آنان برابر قانون برخورد خواهد کرد ،عنوان داشــت :شــهروندان در صورت برخورد با موارد مشکوک،
آن را از طریق ســایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی  www.cyberpolice.irاعالم و یا با شماره 07121827804
تماس حاصل کنند.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری فارس

تخلیه روستاهای شرق شیراز موقتی و برای رفع خطر جانی بود

مدیرکل امور روســتایی و شوراهای استانداری
فارس تأکید کرد که تخلیه برخی روســتاهای شرق
شهر شــیراز جنبه پیشگیرانه داشــته است و دائمی
نیست.
بــه نقــل از روابط عمومــی امور روســتایی و

شوراهای اســتانداری فارس سید کمال پاکفطرت با
اشــاره به تخلیه برخی از روستاها در پی حادثه دیروز
در شیراز اظهار داشت :تخلیه روستاهای ماه فیروزان
و کوشکک که در شرق شهر شیراز قرار دارند با هدف
پیشگیری از بروز خسارتهای جانی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه روستاهای مذکور حدفاصل
شیراز و دریاچه مهارلو واقع شدهاند گفت :تا این لحظه
هیچگونه مشــکلی بهواسطه بارندگیها در روستاهای
استان گزارش نشده است.
پاکفطرت افزود :با وجود بارشها نسبت ًا سنگین

در شهرستانهایی مانند سپیدان و ممسنی هیچیک از
روستاها مشکلی ندارند.
مدیرکل امور روســتایی و شوراهای استانداری
فــارس بیان کــرد :آبگرفتگی معابر روســتایی امر
طبیعی است و با سیل تفاوت دارد.
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شهردار درسدن آلمان حادثه سیل شیراز را تسلیت گفت
شهردار شهر درسدن آلمان در پیامی حادثه سیل
شیراز را به شهروندان و شهردار شیراز تسلیت گفت.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شهرداری شیراز،
در متن پیام دیرک هیلبرت آمده اســت« :جناب آقای

مهندس اســکندرپور ،شهردار محترم شــیراز ،با کمال
تأســف و تأثر از ســیل فاجعهبار شــیراز مطلع شدم.
مخصوصــ ًا خبر از دســت دادن جان عــده زیادی در
این فاجعه ناگوار بهشــدت مرا اندوهگین ساخت .اجازه

میخواهم به شما اطمینان دهم در این لحظات سخت و
دشوار به فکر شما و در کنار دوستانمان در شیراز هستیم
و برای جنابعالی در وظایف پیش رو آرزوی اســتقامت
و جســارت میکنیم .با عرض تســلیت به نمایندگی

از تمامی شهروندان درســدن ».بر اساس این گزارش
همچنین رئیس دپارتمان محیطزیســت این شــهر که
مسئول سیستم پیشــگیری از سیل درسدن است برای
انجام این کار در شیراز اعالم آمادگی کرده است.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

شهرداری شیراز در محله سعدی مشغول خدمترسانی است

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی
ضمن بازدید از شهرک سعدی گفت :شهرداری شیراز
و معاونت اجرایی شــهرداری امســال با وقوع حادثه
ســیل مسئولیت بیشــتری را بر عهده دارد و پای کار
هستند.

مسعود رضایی افزود :شهرداری در محله سعدی
پای کار اســت و مهندس صالحی شهردار منطقه ۷
و شــهردار معین منطقه  ۳به همراه ســایر نیروهای
شــهرداری در محله ســعدی حضور دارد و مشغول
بررسی و کار هستند .نماینده شیراز در مجلس شورای

اسالمی خاطرنشان کرد :هماکنون در تمامی کوچهها
ماشینهای سنگین و نیروها در حال جمعآوری نخاله
و مواد زائد جا مانده از ســیالب هستند و تالش دارند
تا دو روز آینده منطقه سعدی از آلودگیهای به وجود
آمده پاک خواهد شد.

رضایی اضافه کرد :از همینجا دســت تکتک
کســانی که در خدمترسانی به مردم تالش کردند را
میبوســم و برای آنها آرزوی سالمتی دارم .شهرک
ســعدی دارای تاریخی غنی است و خدمت کردن به
ساکنین این محله حقشان است.

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز

برخی با اظهارات مغرضانه سیاسی تالشمیکنند از آب گل آلود سیل شیراز برای انتخابات آینده ماهی بگیرند

رییس شورای اسالمی شهر شیراز معتقد است
برخی با اظهــارات مغرضانه تالشمیکنند از آب
گل آلود شیراز برای انتخابات آینده ماهی بگیرند.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســامی
شهر شیراز« ،ســیداحمدرضا دستغیب» با اشاره به
حادثه سیل اخیر شــیراز گفت :حادثه فاجعه باری
در شــیراز رقم خورد که منجر به درگذشت جمعی
از هموطنان و شــهروندان شد لذا بررسی علل آن
و برخورد با این علل بــه منظور جلوگیری از بروز
چنین حوادثی در آینده ضروری است.
دســتغیب اظهار کرد :شــورای اسالمی شهر
شــیراز* ،کمیته ویژه حقیقت یــاب* با حضور ۵
عضو شــورا تشکیل داده که یک روز پس از حادثه
در حال بررسی علت موضوع است.
رییس شورای اسالمی شهر شیراز خاطرنشان
کرد :اظهار نظر در مورد علت حادثه کار ســادهای
نیست بنابراین تیمهای کارشناسی از شهرداری و
استانداری ،نظام مهندسی ساختمان ،نظام مهندسی
منابع طبیعی ،دانشگاههای شــیراز و وزارت راه و
شهرسازی و مهندسان مشاور فراخوانده شدهاند تا
با بررســی ابعاد موضوع ،نظر کارشناسی خود را به
کمیته حقیقت یاب شورای شهر شیراز ارائه کنند.
ســیداحمدرضا دســتغیب با انتقــاد از برخی

شــهردار منطقه  ۷و شــهردار معین منطقه ۳
شیراز گفت :تالش داریم تا  ۴۸ساعت آینده مشکل
خاصی از اثرات بارندگی و ســیل در ســطح منطقه
سعدی وجود نداشته باشد.
صالحی اعالم کرد :با توجه به وقوع سیالب در
محله ســعدی و بنا بر دستور شهردار شیراز مبنی بر

اظهارات درخصوص علل حادثه سیل دروازه قرآن
گفت :برخی افراد مسئول و غیر مسئول در لحظه بروز
ســیل اظهارات
شــتا بز د ها ی
داشتند که هیچ
مبنــای علمی و
قضایی نــدارد.
وی افزود :برخی
بــا اظهــارات
مغرضانه تالش
میکننــد از آب
گل آلود ســیل
شــیراز بــرای
انتخابــات آینده
ماهی بگیرند.
دستغیب با
تقدیر از تالش
همــه کارکنان
مدیــران
و
شــهرداری و
دیگر دســتگاههای امدادی و نظامی که در حین
حادثه حضور داشــتند ،گفت :موضوع سیل شیراز
باید در ســه مقطع قبل از بروز ســیل ،حین سیل

و بعد از ان مورد بررســی ومداقه کارشناسان قرار
بگیرد.
وی با بیان
اینکه شــورای
شهر شــیراز از
انتقــاد منصفانه
استقبال میکند،
افــزود :اجــازه
نخواهیم حقی از
مردم ضایع شود
و با هر کس در
انجــام ماموریت
خود قصور داشته
باشــد ،برخورد
کرده و به مردم
معرفــی خواهیم
کرد اما این نباید
به فرصتی برای
اغراض سیاسی
افراد ورشکسته
منجر شود.
نماینده پیشین مردم شیراز در مجلسشورای
اسالمی ادامه داد :به نظر میرسد برخی از افرادی

شهردار منطقه  ۷و شهردار معین منطقه  ۳شیراز

تالش داریم تا  48ساعت آینده مشکل محله سعدی را حل کنیم

امدادرســانی فوری به این محله هماکنون نیروهای
شــهرداری در حال خدمترسانی و در وهله نخست
تسهیل عبور و مرور هستند.

شهردار معین منطقه  ۳شیراز افزود :تمیز کردن
کانالها ،ســطح کوچهها و باغچهها همه در برنامه
کوتاهمدت ظرف امروز تا فردا انجام و مشــکالت به

مدیر کل سازمان انتقال خون فارس

نیاز مبرم به تمام گروه های خونی در استان فارس وجود دارد

مدیر کل انتقال خون استان فارس اعالم کرد :در پی سیل اخیر نیاز مبرم به تمام گروه های خونی در این استان و به ویژه
در شهر شیراز وجود دارد .مسعود ترابی عنوان کرد :به دلیل شرایط جوی ،بارندگیهای اخیر ،وقوع سیل و نیز تعطیالت نوروز
نیاز اساســی به همه گروه های خونی در اســتان فارس و به ویژه شهر شیراز وجود دارد .وی ابراز کرد :حتی چند روز کاهش
حضور مردم می تواند بر وضعیت ذخیره خونی تاثیر بسزایی برجای گذارد؛ همانگونه که هم اکنون این ذخیره به شدت کاهش
یافته اســت و در وضعیت بحرانی قرار گرفته اســت .مدیرکل انتقال خون فارس از همه مردم شیراز برای اهدای خون دعوت
کرد .ترابی ادامه داد :پایگاه انتقال خون قصردشت شیراز ،واقع در منطقه آسیاب قوامی همه روزه در دو نوبت آماده خون گیری
از داوطلبان اســت؛ افزون براین پایگاه انتقال خون نمازی در دو نوبت و پایگاه خونگیری میدان ولیعصر(عج) واقع در بوستان
ولیعصر در شرق شیراز در نوبت صبح و نیز همه مراکز انتقال خون در شهرستان های فارس همه آماده خون گیری از کسانی
است که با اهدای خون خود زندگی را به دیگران هدیه می بخشند.

که در انتخاباتهای گذشــته شکســت سنگینی
خوردند و دست خود را از صندلیهای سبز مجلس
کوتاه میبینند ،در آســتانه انتخابات سال  ۹۸خون
مــردم مظلوم را بازیچه اهداف سیاســی خود قرار
دادهاند .عضو فراکسیون امید شورای اسالمی شهر
شــیراز ادامه داد :بین مســئوالن استان و شهری،
نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسالمی شهر
شــیراز برای رسیدن به نتیجهای مشخص از علت
ســیل همدلی و همراهی وجود دارد و با اظهارات
مغرضانه سیاسی تحت تاثیر قرار نمیگیرد .نماینده
مردم شیراز در مجلس هشتم اظهار امیدواری کرد
کمیته حقیقت یاب شــورای اســامی شهر شیراز
در فرصت زمان مناســب نظرات کارشناسی را به
صحن علنی شورای شهر ارائه کند.
رییس شورای اســامی شهر شیراز در پایان
از همراهی و همکاری اســتاندار و همه نیروهای
اجرایی و خدمات شهری شهرداری و امدادی ،آتش
نشانی ،ارتش ،بسیج ،سپاه ،نیروی انتظامی ،هالل
احمر ،کمیتــه امداد ،گروههــای مردمی از جمله
تیم آفرود شیراز ،ســمنها و جرثقیلداران ،یاوران
شــورای شــهر ،متولیان اماکن مذهبــی ،مدیران
عامل و کارکنان شــرکتهای برق ،اب ،مخابرات،
نمایشگاه بینالمللی فارس قدردانی کرد.

وجــود آمده در این منطقه حل میشــود .مهندس
صالحــی اضافه کرد :نیروهــای مناطق مختلف در
منطقه سعدی بســیج شدهاند تا بتوانیم با استفاده از
ماشــینآالتی همچون لودر و کارگران امور شهر و
کارگران خدمات شــهری منطقه سعدی را بهسازی
و پاکسازی کنیم.

پایانه مسافربری علی ابن حمزه
به روال عادی بازگشت

به گزارش معاونت پایانههای سازمان حملونقل مسافر ،پایانه مسافربری علی ابن حمزه به
روال عادی بازگشت .بنا بر این گزارش معاون پایانههای مسافربری سازمان گفت :پس از اتمام
بارشهای اخیر با کمک کلیه همکاران در تمام پایانههای مســافربری شیراز اقدام به الی روبی
و شستشــوی پایانه علی حمزه کردیم که تا ســاعات اولیه صبح چهارشنبه  7فروردین ادامه و
پایانه مذکور بازگشایی شد .آرش نعمتی دراینباره گفت :با توجه به سیالبی شدن مسیر رودخانه
خشک شیراز و طغیان در مجاورت پایانه علی ابن حمزه علیه سالم نسبت به تخلیه پایانه سریع
اقدام شــد و کلیه ســفرهایی که از مبدأ پایانه بود به پایانه شــهید کاراندیش انتقال یافت که با
همت همکاران پایانه علی ابن حمزه به روال قبلی خود بازگشــت ،وی گفت :کلیه شرکتهای
حملونقل پایانه علی ابن حمزه مستقر و به حالت عادی خود ادامه فعالیت میکنند.
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نگاهی به رویکرد مدیریت شهری در احیای بافت تاریخی و محالت قدیمی شهر

تمرکز شورای اسالمی
و شهرداری شیراز
بر بازآفرینی بافت
تاریخی این شهر
است .بازآفرینی
فرهنگ مبنا و
اجتماعمحور مهمترین
رویکرد مدیریت
شهری در بافت
تاریخی است .احیای
گذرهای تاریخی با
هدف انسانمحوری
محقق شده است ،زیرا
در احیای این گذرها
رونق اقتصاد مردم و
پویایی زندگی در این
محالت مدنظر قرار
گرفته و در این راستا
هم حس تعلقخاطر
به محله بهعنوان
حلقهی گمشدهی
بافت تاریخی شیراز
تقویت شده است.
ضمن اینکه وجود
مراکز گردشگری و
اقامتی در دل بافت
تاریخی ،زمینهی
اشتغال نیروهای بومی
ساکن محالت تاریخی
و فرهنگی شیراز را
فراهم کرده است

،،

استراتژیبازآفرینی،
فرهنگمبناست
حسین مالکی
بازار وکیل همیشه شلوغ است چه زمانی که مناسبتی و تعطیلی در کار نباشد و چه
این روزها که از ابتدا تا انتهای بازار شــمالی و جنوبی جای سوزن انداختن و حتی
ایستادن نگذاشته است .در بازار وکیل جنوبی بعد از  10دقیقه حرکت تنگاتنگ و
بیوقفه در انبوه غیرقابلشمارش جمعیت ،بازارچهی سرای مشیر با صنایعدستی
متنوع و جذابش نوعی پاگرد به حســاب میآید .گرداگرد حوض تقریباً عریض و
خاطرهانگیز محوطهی بازارچه را حجرههایی با نمایی سنتی احاطه کرده و مردی با
سبیل از بناگوش دررفته و تفنگی قدیمی درحالیکه جامهی عشایری و کاله نمدی
پوشیده در کنار و گوشه آن همیشه حاضر به یراق عکس یادگاری انداختن است.
این تصویری است که افراد از بازارچه سرای مشیر دارند .بعد از کلی گشتوگذار
استراتژی بازآفرینی فرهنگمحور

در یکــی از همین روزهــای جاری
شــهردار شیراز و اعضای شــورای شهر به
سرای مشیر رفتند و در مراسم بهرهبرداری
از پروژهی مرمت گذرهای بافت تاریخی و
بازارچه فیل و ســرای مشیر شرکت کردند.
انجمن کسبهی سرای مشیر هم با تابلوی
نفیســی به اســتقبال آنان آمدنــد .حیدر
اسکندرپور (شــهردار شیراز) ،سید احمدرضا
دستغیب (رئیس شورای پنجم شهر شیراز)،
قاســم مقیمی (عضو هیئترئیسه شورا) و
جمعــی از مدیران شــهرداری در این آئین
شــرکت داشــتند .مراســمی که نشان از
استراتژی بازآفرینی فرهنگ محور مدیریت
شهری شــیراز دارد .بهگونهای که شهردار
منطقهی هشــت در این مراسم بازآفرینی
فرهنگ مبنا و اجتماعمحــور را مهمترین
رویکرد شــهرداری و شورای اسالمی شهر
شیراز در بافت تاریخی عنوان کرد.
تمرکــز شــورای اســامی و
شــهرداری شــیراز بر بازآفرینی
بافت تاریخی شهر

به عقیدهی هادی شهدوست شیرازی
تمرکز شورای اسالمی و شهرداری شیراز بر
بازآفرینی بافت تاریخی این شــهر است .او
در ســخنانش از اتفاقات خوبی میگوید که
در ایــن بافت در حال رقم خوردن اســت
اما شــاید بتوان گفت طی سالهای گذشته
بافت تاریخی شــیراز یکــی از بافتهای
فراموششده در کشور بود.

او از احیای پنج محور گردشگری در
بافت تاریخی و فرهنگی شیراز در سال  97و
انجام بیش از  67هزار مترمربع کفسازی و
بهسازی و  ۲۳هزار مترمربع جدارهسازی در
این منطقه در دو سال گذشته خبرمی دهد.
احیای گذرهای تاریخی با هدف
انسانمحوری

از دیدگاه شــهردار منطقهی تاریخی
فرهنگی شــیراز احیای گذرهای تاریخی با
هدف انسانمحوری محقق شده است ،زیرا
در احیای ایــن گذرها رونق اقتصاد مردم و
پویایی زندگــی در این محالت مدنظر قرار
گرفته و در این راســتا هم حس تعلقخاطر

و دیدن و خریدن قاب خاتم و انگشــتر و مصنوعات نقره دروازهی دیگر این
بازارچه به کوچهای بســیار قدیمی باز میشود که در آن یک ردیف صندلی بازهم
قدیمی و نوســتالژیک کنار دیوارهای سفیدکاری شــده از پیشترها گذاشتهاند
که روی آنها انواع و اقســام مردمان از کوچک و بزرگ و پیرو جوان نشســتهاند
و هرکدام ظرفی فالوده یا بســتنی و حتی آب هویج بســتنی به دست گرفتهاند.
مجموعهی بازارچهی سرای مشــیر و این کوچهی پر از صندلی قدیمی و آن مرد
تفنگ به دست سبیل از بناگوش دررفته کاله نمدی سالهاست که به عکسها و
تصاویر برگرفتهی اهالی شیراز و گردشگران و مسافران نوروزی شکل خاطرهای
پرمایه و قابل مراجعه داده است .خاطراتی که مدیریت شهری شیراز قصد کرده
است تا با کشیدن دست مهربانی بر سروگوش این خاطرات آن را ماندگارتر کند.

به محله بهعنوان حلقهی گمشــدهی بافت
تاریخی شــیراز تقویت شــده است .ضمن
اینکــه وجود مراکز گردشــگری و اقامتی
در دل بافــت تاریخــی ،زمینهی اشــتغال
نیروهای بومی ســاکن محــات تاریخی
و فرهنگی شــیراز را فراهم کرده است .او
تأکید میکند :ازآنجاکه نگاه انســانمحور
مسئوالن و مدیران شهری به بافت تاریخی
شیراز به اقتصاد آن پویایی میدهد به طور
حتم مردم با این محالت آشتی میکنند کما
اینکه افراد سرشناس ،متمول و تأثیرگذاری
که در گذشــته در محــات بافت تاریخی
شیراز زندگی میکردند بهواسطهی اقدامات
مثبتی که در این بافت انجام شــده مجدداً

بازگشــتند و در این بافت سرمایهگذاری در
حال سرمایهگذاری هستند.
افزایش روح نشــاط و زندگی به
محالت

اعطای پروانهی ساخت رایگان برای
اهالی بافــت تاریخی یکــی از امتیازهایی
اســت که هادی شه دوست شیرازی به آن
اشــاره میکند ضمن آنکه به گفتهی او با
توجه به احیای گذرهای تاریخی و تمرکز بر
بافت تاریخی فرهنگی شیراز ،ارزشافزوده
امالک در این محالت چندین برابر شده و
روح نشاط و زندگی به این محالت بازگشته
است.
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نگاهی به محور زندیه و ظرفیتهای تاریخی و گردشگری آن

محور زندیه میراث ارزشمند شیراز است
سمیرا متین نژاد
محور زندیه ،یادگار عصر کریمخان ،حکمرانی که به جای عنوان پادشــاه لفظ
وکیلالرعایا را بــرای خود برگزید ،نمایانگر رونق شــیراز به منزله پایتخت
حکومت زند بود .کریمخان با ساخت مجموعهای عظیم در شیراز بافت فرهنگی
و شــهری آن را تغییر داد و برای قرنها شیراز را به شهری فرهنگی ،تاریخی

ارگ مهمترین بنای کریمخانی

مهمترین و بزرگترین بنای این
مجموعــه ،ارگ کریمخانی اســت که
محل زندگی کریمخان زند بوده است.
ارگ درواقع مرکز حکومتی شیراز بوده
است .این بنا امروز با محوطهای وسیع
قریب به چهار هــزار مترمربع از مراکز
اصلی موردتوجه گردشــگران اســت.
ارتفــاع دیوارههــای ارگ بــه  ۱۲متر
میرســد و در چهارگوشه آن برجهایی
زیبا و عظیم وجود دارد که طول هریک
به  ۱۴متر میرسد.
ســر در ارگ کریمخانــی روایت
کشته شدن دیو سپید به دستم رستم با
کاشیکاری هفترنگ به تصویر کشیده
شده است که دستســاخته هنرمندان
دوره قاجار اســت و زیبایی و شکوهی
ویژه دارد.
درب ورودی ارگ کریمخــان در
ضلع شــرقی این قلعه قرار دارد ،پس از
عبور از هشــتی به حیاط ارگ میرسیم
که در وسط آن حوضی بزرگ قرار دارد
و اطراف آن را شاهنشین ساختهاند.
معماری ایــن بنا متأثر از معماری
آثار دوره صفویه است؛ اما روح معماری
اســتان فارس در آن دمیده شــده و به
گونه سبکی جدید در آمده است.
حمام و بازار وکیل

حمام وکیــل دیگر اثــر به جای
مانــده از روزگار کریمخان اســت که
امــروز بهصــورت مــوزه بهرهبرداری
میشود .بنای حمام وکیل دارای گلخن
و ســکوهایی است که اکنون بهصورت
زیبا برای نشستن آراسته شدهاند.
در ســقف حمــام داســتانهای
ایرانی و قصــص قرآن کریم بهصورت
کندهکاریشــده به چشم میخورد و در
وسط آن نیز حوضی زیبا قرار دارد.
بازار وکیل را میتوان گل سرسبد
مجموعه زندیه دانســت کــه تا امروز
مرکز بزرگ خریدوفروش و بازار بزرگ
شیراز است که در همه فصول مسافران
و گردشــگران خارجی را بهسوی خود
دعوت میکند.
ایــن بــازار در دوره کریمخــان
نشاندهنده اقتصادی پویا و رونق بوده
اســت؛ همچنان که امروز نیز همچنان
پابرجاســت و محــل خریدوفروش و
آمدوشد شهروندان است .این مجموعه
امروز مرکز خرید صنایعدستی ،پارچه و
داروهای گیاهی و عطاری شیراز است.
بازار وکیل در محلی موســوم به
درب شــازده در شــیراز قرار دارد و در
نزدیکی مسجد وکیل ساخته شده است
که ثابت میکند تجارت و کسبوکار در
ایران دوران زندیه نیز همراه با تدین و
دینداری بوده است و بازاریان با تعطیل

و گردشگری بدل ساخت .این مجموعه ارگ کریمخان ،بازار وکیل ،مسجد
وکیل ،حمام وکیل ،دیوانخانــه و عمارت کالهفرنگی باغ نظر را در برمیگیرد.
مجموعــه زندیه ازآنرو اهمیت دارد که افزون بــر صبغه فرهنگی و تاریخی،
احترام به مدنیت و تمدن زندگی شهری را در دوره حکومت کریمخان زند در
ایران تصویر میکند.

کــردن بازار برای عبادت و راز و نیاز به
مسجد میشتافتهاند.
راستههای بازار وکیل

بازار وکیل بهصورت راســتههای
شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی ساخته
شــده است و در وســط این دو راسته،
عمارتــی چهارطاقی وجــود دارد که با
گذشــت دو قرن از عمر آن همچنان پا
برجا و ماندگار است.
در هر راستهبازار چهل حجره قرار
دارد که در حاشــیه آن کاروانسراهایی
موســوم بــه کاروانســرای یزدیها و
کاروانسرای روغنی وجود دارد.
بــازار ترکشدوزهــا ،بــازار
عالقهبندان ،بازار شمشــیرگرها و بازار
مســگرها نیز از جمله مکانهای بازار
وکیل اســت که از آنها فقط نامی بر
جا مانده است.
ســقف این مجموعــه گرچه در
معرض آســیب قرار دارد ،با هوشیاری
و زیبایــی نور را بــا دریچههایی که بر
آن تعبیه شــده به بــازار فرامیخواند و
صحنهای زیبا خلــق میکند؛ افزون بر
این باعث تهویه هوا نیز میشود.
مسجد وکیل

مســجد وکیل شبســتانی با ۴۸
ستون سنگی یکپارچه و کندهکاریشده

دارد .منبر این مسجد  ۱۴پله مرمر دارد.
این مسجد در ســالهای نخست پس
از انقالب اســامی مصالی شــیراز و
محل برگزاری نماز جمعه بود .نمیشود
از مجموعــه زندیه یاد کــرد و عمارت
کالهفرنگی را از قلم انداخت.
ایــن عمارت که با نام موزه پارس
نیز شناخته میشود در باغ نظر در مقابل
ارگ کریمخان قرار دارد.
ایــن عمــارت ســاختمانی
هشــتضلعی دارد کــه درواقع محل
تشریفات و پذیرایی از سفرا و میهمانان
خارجی کریمخان زند بوده است.
نمای بیرونی عمارت کالهفرنگی
با کاشــیکاری و مقرنس تزیین شده
اســت و در ســه ضلــع آن نیز حوض
زیبایی قرار دارد کــه در باالی آن ،بر
روی کاشیها تصاویر گل و مرغ نقش
بسته است.
از آقا صــادق نقاش معروف دوره
زندیه یازده نقاشــی چشــمنواز در این
عمارت وجود دارد و حوض کوچکی از
جنس مرمر نیــز در میانه این بنا دیده
میشود.
مــوزه پــارس محــل نمایــش
مجموعهای از قرآنهای نفیس خطی،
ظروف سفالی و مفرغ و مجموعهای از
شمشــیرهای زیبایی است که شمشیر
کریمخان زند نیز یکی از آنهاست.

کریمخان با ساخت
مجموعهای عظیم در
شیراز بافت فرهنگی و
شهری آن را تغییر داد
و برای قرنها شیراز
را به شهری فرهنگی،
تاریخی و گردشگری
بدل ساخت .این
مجموعه ارگ
کریمخان ،بازار وکیل،
مسجد وکیل ،حمام
وکیل ،دیوانخانه و
عمارت کالهفرنگی باغ
نظر را در برمیگیرد.
مهمترین و بزرگترین
بنای این مجموعه،
ارگ کریمخانی است
که محل زندگی
کریمخان زند بوده
است .بازار وکیل را
میتوان گل سرسبد
مجموعه زندیه دانست
که تا امروز مرکز بزرگ
خریدوفروش و بازار
بزرگ شیراز است
که در همه فصول
مسافران و گردشگران
خارجی را بهسوی خود
دعوت میکند
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