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ح کرد: رئیس هیأت مدیره شرکت عمران و توسعه فارس مطر

نیکان؛ الماسی درخشان 
در قلب تجارت شیراز

گی های  کارهایی اصیل متناسب با ویژ
یخی انجام دهیم تار بافت 

وزیر راه و شهرسازی:

:رئیس اتاق اصناف استان فارس:شهردار شیراز خبر داد: رئیس اتحادیه طال و جواهر شیراز

یخی شیراز پتانسیلی عظیم برای  اماکن تار
سرمایه گذاری 

وجود فرصت های مغتنم اقتصادی
 در اطراف بازار وکیل 

ین انتخاب برای   بازار زرنگار بهتر
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شرکت عمران و توسعه فارس؛

نگینی بر تارک صنعت ساخت وساز

مجتمع نیکان با معماری خاص یک 
جاذبه گردشگری است

: نماینده مردم شیراز

روزیر راه و شهرسازی گفت: امروز در بافت های مختلف رویکردهایمان  
را تغییر داده ایم زیرا کسی نیست که از اصل و نسب خود فرار کند. ما به 
پیشینه تاریخی خود افتخار می کنیم و از بافت های تاریخی که هویت و پیشینه کشور 

است، حفاظت خواهیم کرد.
بـــه گـــــزارش جـــام جـــم مــحــمــد اســـامـــی بـــهـــســـازی، مـــقـــاوم ســــازی و نـــوســـازی در 
ــاارزش را یـــک ضـــــرورت دانــســت  ــ ــ ــرد مــعــمــارانــه و ب ــکـ ــاریــخــی بـــا رویـ بــافــت هــای ت
ــرای تــحــقــق ایـــن مــهــم، بـــه نــوعــی نــگــاه خـــاص در  ــ و گــفــت: آنــچــه مــســلــم اســـت ب
ــل مــتــنــاســب با  ــی ــای اص ــارهـ ــاز داریـــــم تـــا بــتــوانــیــم بـــه ســمــت کـ ــی  تــمــامــی ابـــعـــاد ن

ویژگی های اجتماعی فرهنگی بافت ها حرکت کنیم...
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 رپرتاژ
 شرکت عمران

و توسعه فارس



وزیــر راه و شهرســازی گفــت: امــروز در بافت هــای مختلــف 
رویکردهایمان را تغییر داده ایم زیرا کسی نیست که از اصل و 
نسب خود فرار کند. ما به پیشینه تاریخی خود افتخار می کنیم 
و از بافت هــای تاریخــی کــه هویــت و پیشــینه کشــور اســت، 

حفاظت خواهیم کرد.
به گزارش جام جم محمد اســامی بهســازی، مقاوم ســازی و 
نوســازی در بافت هــای تاریخی با رویکــرد معمارانــه و باارزش 
را یــک ضــرورت دانســت و گفــت: آنچــه مســلم اســت بــرای 
تحقــق این مهــم، بــه نوعی نــگاه خــاص در تمامــی ابعــاد نیاز 
 داریــم تــا بتوانیــم بــه ســمت کارهــای اصیــل متناســب بــا 
ویژگی هــای اجتماعــی فرهنگی بافت هــا حرکت کنیــم.وی در 
خصــوص این کــه چگونــه حیــات اجتماعــی- اقتصــادی را در 
بافت هــای تاریخی بــه نحــوی جاری کنیــم کــه مــردم از احیای 
بافت های تاریخی منفعت بیشــتری ببرند تــا از تخریب آنها و 
به حفظ بافت های تاریخی رغبت نشان دهند، گفت: برای این 

منظور بــه مدل های جدیــد اقتصــادی و مدیریتی نیــاز داریم. 
بافت های تاریخی را نمی توان فقط از نظر اقتصاد گردشــگری 
نگاه کرد بلکه باید بین اقتصاد و زندگی مردم در این بافت ها 

ارتباط ایجاد کرد.
* تغییر رویکرد در روند نوسازی بافت های فرسوده

وی از تغییر رویکرد در روند نوسازی بافت های فرسوده شهری 
خبر داد و گفت: آنچه در پنج سال گذشته برای توانمندسازی 
حاشیه شــهرها و بافت های ناکارآمد شــهری در کشور انجام 
شد فقط به هزینه کردن در محات و ایجاد سرانه ختم شد اما 
رویکرد جدید در این بخش تمرکز بر ایجاد مسکن و توسعه 
کسب و کار در بافت های فرســوده و حاشیه شهر است.وی 
افــزود: باید زمینــه ایجاد کســب و کارهای خاص متناســب با 
ح بازآفرینی  استعدادها و ظرفیت های محات مورد هدف طر
شهری فراهم شود تا در کنار ایجاد واحدهای مسکونی جدید، 

اشتغال و فعالیت های اقتصادی نیز رونق گیرد.

* باید برای بهسازی بافت های فرسوده برنامه ریزی شود
اســامی، مهار حاشــیه نشــینی و حــذف بافت هــای ناکارآمد 
در شــهرها با اختصاص تســهیات یارانه دار را از اولویت های 
برنامه هــای وزارت راه و شهرســازی عنــوان کــرد. وی گفــت: 
مطابــق بــا سیاســت های وزارت راه وشهرســازی، توســعه 
انبــوه ســاز می توانــد تســهیات ســاخت مســکن  گــر و 
را دریافــت و بــه خریــدار مســکن نیــز منتقــل کنــد. وزیــر راه 
و شهرســازی تصریــح کــرد: بایــد بــرای بهســازی و نوســازی 
تــداوم  از  کــه  شــود  ریــزی  برنامــه  فرســوده   بافت هــای 
بافت هــای ناکارآمد و غیررســمی جلوگیــری شــود. وی افزود: 
سیاســت دولــت بازآفرینی شــهری بــا هــدف توانمندســازی 
محات اســت تا بتوان توســعه فرهنگی، اجتماعی و کالبدی 
بافت هــای فرســوده و ســکونتگاه های غیررســمی را رقــم زد. 
وی اظهار کــرد: واحدهــای مســکونی در بافت های فرســوده 
 از کیفیــت مطلــوب برخــوردار نیســتند و وجود ایــن بافت ها 

در کنــار ســکونتگاه های غیررســمی افزایــش روزافــزون 
آســیب های اجتماعــی را در پــی دارد.وی بــا تأکیــد بــر این کــه 
اولویــت اول بــرای بازآفرینــی در بافت هــای فرســوده، احداث 
ســاختمان های بــا کیفیــت مناســب اســت تــا ضمــن ایجــاد 
تنــوع در واحدهــای مســکونی، بازآفرینــی محیطــی و زمینــه 
ایجــاد محــات جدیــد بــا ســاختار متفــاوت فراهــم شــود، 
ح متفاوتــی دارد و  افــزود: احیــای بافت هــای تاریخــی طــر
 بایــد ایــن امــر بــا مشــارکت ســازمان میــراث فرهنگــی انجام 
و  شــهر  حاشــیه  زمینهــای  تملــک  دربــاره  گیرد.اســامی 
بافت هــای ناکارآمــد بــرای ســاخت و ســاز در آنهــا گفــت: اگــر 
اراضــی دولتــی در ایــن مناطــق وجــود دارد بایــد در اختیــار 
بنابرایــن  گیــرد،  قــرار  بازآفرینــی  ح  طــر اجرایــی  عملیــات 
بایــد مــاک درســتی بــرای تعییــن زمیــن دولتــی از غیردولتــی 
توســط اداره کل راه و شهرســازی در نظــر گرفتــه شــود. وی 
ارائــه  بــا  بایــد  زمیــن  تملــک  از  پــس  گفــت:  همچنیــن 

 مشوق های الزم، توسعه گران را نســبت به اجرای پروژه ها در 
بافت هــای ناکارآمــد و فرســوده ترغیــب کنیــم و تــا زمانــی کــه 
ســاخت واحدهــای مســکونی جدیــد بــه پایــان می رســد، 
واحدهایــی برای اســکان موقــت ســاکنان آن مناطــق در نظر 

گرفته شود.
اسامی افزود: باید با انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، 
فرهنگســازی برای تغییر فضای محــات ناکارآمد و فرســوده 
ح بازآفرینی شــهری انجام گیرد و در این راســتا  مورد هدف طر
دســتگاه های نظارتــی بــرای نظــارت بــر رونــد کار در آن مناطق 

مستقر شوند.

ــافــــت  ــ ــت: ب ــ ــ ــف ــ ــ اســـــــتـــــــانـــــــدار فـــــــــــارس گ
ــاد  ــ ــجـ ــ ــت ایـ ــ ــیـ ــ ــرفـ ــ  تـــــاریـــــخـــــی شـــــــیـــــــراز ظـ
را دارد و  بنگاه های مبتنی بر اقتصاد خاق 
می تواند بخشی از دغدغه اشتغال را ضمن 
بافت  در  زندگی  احیای  هدف  به  دستیابی 

محقق کند.
به گزارش جام جم عنایت ا... رحیمی با اشاره 
 ، به اهمیت بافت تاریخی فرهنگی در شیراز
ــرد: اقــدامــات مــؤثــر در ایــن بافت  اظــهــار کـ
ارزشمند می تواند عاوه بر ایجاد زمینه رونق 
اقتصادی در شهر، سبب پایداری مؤلفه های 

و...  اجتماعی  فرهنگی،  فیزیکی،  مختلف 
خواهد شد. وی یادآور شد: به دنبال طراحی 

برای  کارشناسی  و  عملیاتی  ای  برنامه 
شیراز  تاریخی  بافت  بــازســازی  و  احیا 
در کنار حفظ اصالت های آن هستیم 
پیگیری را  مــوضــوع  ایــن  جدیت  بــا   و 

مــی کــنــیــم.اســتــانــدار   
ــه  ــافــ فـــــــــارس اضــ

که  آنــجــا  از  ــرد:  ــ ک
ــا و  ــیـ ــظ، احـ ــفـ حـ
ــرداری  ــ ــره بـ ــ ــهـ ــ بـ

تاریخی شیراز مورد توجه  از بافت  مناسب 
همه دلسوزان و دوستداران میراث فرهنگی 
قرار گرفته، باید با کمك استادان 
حوزه،  این  فعاالن  و  دانشگاه 
 طرحی برای رفع معضات و 
ــن بــافــت  ــ ــای ای ــی ه ــت ــاس ک
تــهــیــه شـــــود. رحــیــمــی 
الزمـــه  را  گــردشــگــری 
ــاد  ــجـ ایـ و  ــه  ــعـ ــوسـ تـ
ــاد پــــایــــدار  ــ ــص ــ ــت ــ اق
افــزود:  و  دانست 

ــراز نــیــازمــنــد  ــیـ گـــردشـــگـــری در شـ تــوســعــه 
تــوجــه ویــــژه بـــه وضــعــیــت بــافــت تــاریــخــی 
 ایـــن شــهــر کــه زادگــــاه و مــأمــن بــســیــاری از 
شــخــصــیــت هــای بــــزرگ مــذهــبــی، عــلــمــی و 
فــارس  مــی بــاشــد.اســتــانــدار  بـــوده  فرهنگی 
بافت  تکلیف  تعیین  خــواســتــار  ادامـــه  در 
از  فرسوده اطراف حرم مطهر شاهچراغ )ع( 

سوی وزارت راه و شهرسازی شد.
ایــن  تکلیف  تعیین  ــرد:  ــ ک اظــهــار  رحــیــمــی 
شرکت  وظــایــف  حیطه  در  بخشی  مساله 
در  نیز  قسمتی  و  ایـــران  شــهــری  بــازآفــریــنــی 

ــازی وزارت  ــرس ــه ــوزه ش ــ حــیــطــه وظـــایـــف ح
امـــیـــدواریـــم  ــه  کـ ــت  ــ اس شـــهـــرســـازی  و  راه 
تکلیف تــعــیــیــن  و  پــیــگــیــری  اولـــویـــت   در 
 قرار گیرد.او ادامه داد: البته ما نیاز به گرفتن 
پول از وزارتخانه نداریم بلکه انتظار داریم که 
 تکلیف ما مشخص شود و ما خودمان اجرا 

می کنیم و مشکات آنجا را حل می کنیم.
ــود افــزون  ــارس بــا اشـــاره بــه وج اســتــانــدار ف
ــزار هــکــتــار بــافــت فـــرســـوده در  ــ بـــر ســـه هـ
گـــفـــت: هـــــزار و  ــان فـــــارس  ــتـ ۱۱۰ شــهــر اسـ
بــافــت در شــهــر شــیــراز  ایـــن  از  ۸۰۰ هــکــتــار 

تــاریــخــی  ــافــت  ب آن  هــکــتــار  کـــه ۳۶۰  اســـت 
نــیــز ۵۷ هــکــتــار در  ــزان  ــی ایـــن م از  اســـت و 
قــرار )ع(  شــاهــچــراغ  مطهر  حـــرم   مــحــدوده 
ــرد: در  ــر رحــیــمــی خــاطــر نــشــان کــ ــ ــت ــ دارد.دک
شاهچراغ  توسعه  ح  طر همانند  ح هایی  طر
خـــواســـتـــه هـــای  ــه  ــ ب ــه  ــ ک اســـــت  نـــیـــاز  )ع( 
داده  اجــرایــی  و  علمی  بـــوی  و  رنـــگ  مـــردم 
تغییرات  دارای  کــه  ح هــایــی  طــر از  و  شـــود 
ــبـــدی و اقـــتـــصـــادی اســـت  ــالـ فـــیـــزیـــکـــی، کـ
ــردن ایـــــن بــافــت هــا  ــ ــ ــرای کــــارآمــــدتــــر کـ ــ ــ  بـ

استفاده شود.

بافت  در  زندگی  جریان  شدن  جــاری  اســت:  معتقد  شیراز  شهردار 
تاریخی شیراز با احیا و بازآفرینی این بافت، برای مجموعه مدیریت 

شهری، یک اولویت مهم است.
اجــرای  و  ســرمــایــه گــذاری  ظرفیت  شــیــراز  گفت:  اسکندرپور  حیدر 
رویکرد  و  دارد  را  فرهنگی  و  تاریخی  بافت  در  مختلف  پــروژه هــای 
رونق  و  زندگی  جریان  ایجاد  بازآفرینی،  شهری  مدیریت  مجموعه 
استقبال  بافت  در  سرمایه گذاری  از  و  است  تاریخی  بافت  ــاره  دوب
در  فرهنگی  تاریخی  شهری  شــیــراز،  ایــن کــه  ــادآوری  ــ ی بــا  مــی کــنــد.او 
و  سازمان ها  همراهی  و  المللیست  بین  و  ملی  گردشگری   عرصه 
مجموعه های مختلف متولی این بخش ها در احیا و نوسازی بافت 
تاریخی شهرراز، یک ضرورت است، خواستار همگامی و همکاری 
تاریخی  بافت  سازی  باززنده  و  احیا  برای  فرهنگی  میراث  مجموعه 
شد و گفت: شهرداری در حال حاضر پروژه هایی برای احیای بافت 

تاریخی در دست انجام دارد.
یخی برای  * تالش بــرای باززنده ســازی فضاهای موجــود در بافــت تار

نیاز امروز جامعه
بازار وکیل شمالی  باززنده سازی  راستای  در  افــزود:  شهردار شیراز 
و تیمچه احمدی و  گمرک  روغنی، ســرای  احیای ســرای  پــروژه هــای 
پیاده راه دروازه قرآن تا دروازه اصفهان )محور عرفان( در حال اجرا 

است تا این بازار تاریخی با حضور مسافران و گردشگران بار دیگر 
بتوانیم عاوه  که  این است  کــرد: تاش ما  اظهار  رونــق بگیرد.وی 
راستای  در  فرهنگی  و  تاریخی  فضاهای  احیای  و  مرمت  حفظ،  بر 
به  آنها  تبدیل  و  جامعه  امـــروز  نیاز  ــرای  ب فضاها  ایــن  زنــده ســازی 
محیط هایی پویا و موثر در حوزه منطقه ای خود عمل کنیم و در این 

راه نیازمند برداشتن گام هایی عملی هستیم.
* زمانی که سخن از شیراز در ایران و دنیا به میان می آید، منظور بافت 

قدیم این شهر است
شهردار شیراز در ادامه با اشاره به اینکه: زمانی که سخن از شیراز 
در ایران و دنیا به میان می آید، منظور بافت قدیم این شهر است و 

ج های این شهر مدنظر نیست. هرگز مجتمع های تجاری و بر
سرمایه گذاران  بهشت  به  کانشهر  این  تاریخی  بافت  گفت:  وی 

تبدیل شده است.
ضایعات  کــرده  تاش  شیراز  شهرداری  این که  بیان  با  اسکندرپور 
این  از  را  ناامنی  و  برداشته  را  شهر  ایــن  تاریخی  منطقه  در  بصری 
بافت،  این  گذرهای  از  اظهار داشــت: در بسیاری  کند،  منطقه دور 

گالری هنری ایجاد شده است.
یخی شیراز بیانگر هویت این شهر است * بافت تار

بافت  احیای  را  وی مأموریت اصلی خود در سمت شهردار شیراز 

بافت  افــــزود:  و  دانــســت  کانشهر  ایــن  ریــشــه  عــنــوان  بــه  تاریخی 
این  بــه  توجه  ــدون  ب و  اســت  شــیــراز  شهر  ریشه  تاریخی  فرهنگی 
 گذشته پرافتخار هر آنچه در شیراز بسازیم، بیانگر هویت این شهر 

نیست. 
گــردشــگــران  کــه  هنگامی  اســـت،  ایــن  مــا  هــدف  داد:  ــه  ادامـ وی 
خارجی وارد شیراز می شوند به جز این که از میراث کهن و تاریخی 
تاریخی شیراز نیز بروند  بازدید می کنند به سراغ بافت  این شهر 

و این بافت هم به محلی برای بازدید گردشگران تبدیل شود.
بافت  در  امــاک  برخی  قیمت  اکــنــون  هــم  اسکندرپور  گفته  بــه 
تاریخی شیراز به دلیل اجرای پروژه های عمرانی و بهسازی تا ۴۰۰ 
درصد هم رشد کرده است که این روند یکی از اهداف مدیریت 

شهری بوده تا ارزش افزوده در این محل باال رود.
در  تحول  ایجاد  برای  شیراز  شهرداری  جدی  عزم  به  اسکندرپور 
قدیم  بافت  کردن  زنده  گفت:  و  کرد  اشــاره  شیراز  تاریخی  بافت 
بر  و  می شود  محقق  اجتماعی  و  فرهنگی  سرمایه گذاری  با  شیراز 

همین مبنا مسیرهای گردشگری این منطقه احیا شده است.
یخــی شــیراز تــا ۴۰۰درصد هم  * قیمــت برخــی امــالک در بافــت تار

رشد کرده است
و  سازی  زنده  بازآفرینی،  شاهد  امروز  کرد:  اضافه  شیراز  شهردار 

در  پروژه هایی  زیرا  هستیم  شیراز  تاریخی  بافت  شدن  اقتصادی 
گذر  آنها،  جمله  از  که  است  رسیده  بهره برداری  به  منطقه  این 

نارنجستان قوام به طول حدود ۴۰۰ متر است.
اسکندرپور تأکید کرد: ایجاد زندگی در بافت تاریخی و زنده شدن 
حوزه  در  اقتصادی  سرمایه گذاری های  و  مــردم  حضور  با  بافت 
 فرهنگی و گردشگری مهم ترین نگاه ما در شورا و شهرداری شیراز 

است.
ــرد: اعــتــقــاد مـــا بـــر ابـــن اســت  ــ شـــهـــردار شـــیـــراز خــاطــر نــشــان ک
ــرداری  ــهــ ــه شــ کــ ــی  ــایـ ــاخـــت هـ ــرسـ زیـ ــاد  ــجــ ــ ای ــا  ــ ب زود  ــی  ــل ــی ــه خ کــ
ســـرمـــایـــه گـــذاری هـــایـــی  و  مــی کــنــد  ایـــجـــاد  تـــاریـــخـــی  ــافـــت  بـ  در 
که بخش خصوصی انجام می دهد به زودی متمولین شیرازی به 

بافت برمی گردند.
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وزیر راه و شهرسازی:

کارهایی اصیل متناسب با ویژگی های بافت تاریخی انجام دهیم

استاندار فارس:

بافت تاریخی شیراز ظرفیت ایجاد بنگاه های مبتنی بر اقتصاد خالق را دارد

شهردار شیراز عنوان کرد:

اماکن تاریخی شیراز پتانسیلی عظیم برای سرمایه گذاری 

اقتصادی
 اجتماعی

 : شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز

بافت تاریخی ثروت شیراز است

گفت:  شــیــراز  فرهنگی  تاریخی  منطقه  شــهــردار 
بهسازی و احیای بافت تاریخی نیازمند این است 
که منابع مالی و سرمایه گذاری به سمت آن سوق 

پیدا کنند.
ــاره به  ــزارش جــام جــم مــهــدی قلندری بــا اشـ بــه گـ
بافت  در  فرهنگی  و  کــاری  زیرساخت های  این که 
راستا  در  ــزود:  افـ اســت،  شــده  فــراهــم  در  تاریخی 
شــهــرداری  بــودجــه  تاریخی،  بافت  ــازی  س بــاززنــده 
منطقه تاریخی فرهنگی به میزان پنج برابر افزایش 
یافته است و پروژه های متعددی در نقاط مختلف 
احیا در حال  و  بــاززنــده ســازی  نگاه  با  بافت  ایــن 

اجراست.
همچنین  شیراز  فرهنگی  تاریخی  منطقه  شهردار 
مراحل  وارد  زندیه  مجموعه  احیای  ــروژه  پ گفت: 
بــرای  مناسبی  بسیار  ظرفیت  و  ــده  ش عملیاتی 
وجود  هکتاری  محدوده ۳۰  این  در  سرمایه گذاری 
الگوی  بــایــد  تاریخی  بــافــت هــای  گــفــت:  وی  دارد. 
اسامی  ــی  ــران ای الــگــوی  بــه  تــا  باشند  شهر  بقیه 
این  در  شیراز  مثل  شهری  که  بهتر  چه  و  برسیم 
هم  کــار  ایــن  الزمــه  و  باشد  پیشتاز  و  الگو  زمینه 
افزایی شهرداری و میراث فرهنگی است. شهردار 
این که  به  اشــاره  با  تاریخی فرهنگی شیراز  منطقه 
ــروت شــیــراز اســــت، گــفــت: هم  ــ بــافــت تــاریــخــی ث
پــروژه هــای  مناسب،  بودجه  اختصاص  با  اکنون 
حــال  در  ارزشــمــنــد  پهنه  ایـــن  در  خــوبــی  بــســیــار 
 اجــراســت کــه بــا بــهــره بــرداری از آنها زنــدگــی رونــق 
ــاره ای در بــافــت مــی گــیــرد و خـــون تــــازه ای در  ــ ــ دوب
با  ادامـــه  در  می یابد.قلندری  جــریــان  آن  گــذرهــای 
اشاره به اقدامات صورت کرفته در سطح محات 
بافت تا ریخی شیراز گفت: بافت تاریخی فرهنگی 
شهر شیراز، معابر، گذرها و اماکن تاریخی بسیاری 

را در دل خود جای داده است.
ــزود: بــا توجه بــه انــجــام پــروژه هــاى متعدد   وی افـ
عمرانی در سطح منطقه به منظور مرمت، بازآفرینی 
و احیای فضاهاى شهرى بافت تاریخی و همچنین 
دستگاه هاى  سوى  از  الزم  زیرساخت های  ایجاد 
فاضاب  و  آب  شــرکــت  جمله  از  رســـان  خــدمــات 
شیراز همزمان با پروژه هاى در دست انجام و نیز 
و  تاریخی  گذرهاى  و   معابر  کم  عرض  به  عنایت  با 
کیفی  ارتقای سطح  به منظور  و  ریزدانگی قطعات 
خــدمــت رســانــی، تــاکــنــون اقــدامــات مــتــعــددی در 
حوزه عمرانی و ایمن سازی در سطح محات بافت 

تاریخی انجام شده است.

خبر
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اجتماعی
اقتصادی

خبر

محوطه بیرونی بازار کریمخان محوطه مقابل در مدرسه خان

سرای مشیر بازاری دلچسب در 
جوار نیکان

ــی شـــــیـــــراز، ســــرای  ــمـ ــدیـ قـ ــای  ــ ــ ــازارهـ ــ ــ بـ از  ــی  ــکـ یـ
ـــت  مـــشـــیـــر شــــــیــــــراز یــــــا ســــــــــرای گـــلـــشـــن اسـ
ــد.  ــاشــ ــ ــی ب ــه مــ ــ ــاریـ ــ ــاجـ ــ ــد قـ ــهــ  کـــــه بـــــازمـــــانـــــده عــ
واقــع  وکیل  ــازار  بـ نزدیکی  در  شــیــراز  مشیر  ســرای 
شـــده اســـت بـــه طــــوری کـــه بــســیــاری بـــه اشــتــبــاه 
می دانند.  وکیل  بـــازار  از  قسمتی  را  مشیر  ســرای 
ایــن بــازار چشم نــواز در جنوب شرقی بــازار وکیل 
بــه هم  نــظــر مــعــمــاری شبیه  از  و   جــنــوبــی اســـت 
ــای  ــم ه خ و  ــچ  ــی پ از  عـــبـــور  از  ــد  ــع ب بـــاشـــنـــد.  مـــی 
ــای  ــفـ ــا صـ ــ ــ ــه مـــــحـــــوطـــــه ای ب ــ ــ ــل، ب ــ ــ ــی ــ ــ بـــــــــــازار وک
آن  وســــــــط  در  حـــــوضـــــی  بــــــا  مـــشـــیـــر   ســــــــــرای 

می رسیم.
* تاریخچه سرای مشیر شیراز

ســــرای مــشــیــر شـــیـــراز تــوســط مــیــرزاابــوالــحــســن 
شد.  ساخته  قــاجــار  دروه  در  مشیرالملک  ــان  خ
مشیر  ســرای  مشیرالملک  خــان  میرزاابوالحسن 
همین  بــه  و  ــرد  کـ شــیــعــیــان  پنجم  ــام  ــ ام ــف  وقـ را 
در  آن  مدیریت  کنون  تا  انقاب  از  پیش  از  علت 
ــن بنا  ــت ســازمــان حــج و اوقـــاف مــی بــاشــد. ای دس
میراث  ثبت  به  با  شمسی  هجری   ۱۳۴۷ ســال  در 
مــرمــت هــایــی  پــهــلــوی  دوره  در  ــد.  ــی رس  فــرهــنــگــی 
و  چوبی  کارىهاى  ریــزه  کارىها،  کاشی  قسمت  در 

شیشه هاى الوان درک ها صورت گرفت.
* معماری سرای مشیر شیراز

شیراز  مشیر  ــرای  سـ ورودی  در  بــزرگــی  چــوبــی  در 
قرار گرفته است که بــازار وکیل را به هشتی سرای 
با  اصلی،  ورودی  ســردر  در  می کند.  متصل   مشیر 
کاشی کــاری و مقرنس کــاری تزئین شــده اســت و 
همچنین در سقف داالن هشتی، کاشی معرق نیز 
کار رفته است. در سردر ورودی سرای گلشن،  به 
که  بــا زمینه الجـــوردی نصب شــده اســت  سنگی 
آن  روی  نستعلیق  خــط  بــا  تــاریــخ  و  وقفنامه  متن 
معماری  از  بنا  ایــن  معماری  اســت.  شــده  نوشته 
سرای  اســت.  گرفته  منشأ  صفوی  کاروانسراهای 
مشیر توسط هشتی به بــازار نو متصل می شود و 
گنبدی  آن  که در وسط  دارای سقفی مرتفع است 
این هشتی به چهار سوق  کم شیب وجــود دارد. 
یا چهار سو معروف است زیرا چهار سمت از این 
هشتی را حجره هاست و ۴ وجه دیگر محل عبور 
کف  مثل  هشتی  کف  جنس  می باشد.  رهــگــذران 
سرای مشیر از قلوه سنگ است. در هشتی چهار 
حجره است که به فاصله دوپله از سطح زمین قرار 
گرفته اســت. در وســط ســرای مشیر، حیاط بزرگی 
است که درختان تنومند نارنج در اطراف و حوض 
بزرگی در وسط آن جلوه خاصی به کل بنا بخشیده 
ــواره  فـ ســه  دارای  ضلعی  هــشــت  حـــوض  اســــت. 
میباشد که لبه و پاشویه آن از سنگ های مختلف 
این  یکپارچه ساخته شــده اســت. در چهار طــرف 
جلوگری  شمعدانی  گلدان های  و  باغچه   حــوض، 
 می کنند. در چهار طرف محوطه داخلی سرای مشیر، 
طبقه  در  که  دارد  وجــود  طبقه  دو  در  حجره هایی 
پایین اکثر مغازه های صنایع دستی است و در طبقه 
باال، کارگاه های تولیدی صنایع دستی شیراز است. 
حجره های طبقه اول یا اشکوب اول، تودرتو است 
می شوند.  متصل  حیاط  به  راهــرویــی  وسیله  به  و 
از  مشبک  و  منبت  چوبی  درهــای  دارای  حجره ها 
مغازه ها،  جلو  در  می باشند.  ســاج  چــوب  جنس 
ارسی های چوبی است که با شیشه های رنگی تزئین 
شده است. کلیه سقف ها در سرای مشیر به شکل 
طاق ضربی و بدون به کار بردن الوار ساخته شده اند 
که در نــوع خــود منحصر به فــرد هستند و جنس 
ســرای  کــف  اســت.  چوبی  طاقی  و  حلبی  از  سقف 
مشیر از قطعات کوچک سنگ فرش شده است. 
شیراز  در  دستی  صنایع  اصلی  مرکز  مشیر  ســرای 
همچون  مختلف  دستی  صنایع  دارای  که   اســت 
خاتم سازی، تراش سنگ های قیمتی، حکاکی روی 
طا و نقره، معرق کاری، گبه بافی، ساخت زیورآالت 
نقره و طا، قلم زنی روی مس و برنج، نقاشی روی 
چوب و سفال، دوخت لباس های محلی و میناکاری 

می باشد.

نماینــده اول مــردم شــیراز در مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: زمانــی کــه شــناخت الزم و کافی 
از بافــت تاریخــی داشــته باشــیم از ظرفیت های 

موجود در آن به بهترین نحو بهره می بریم.
علیرضا پاک فطرت با اشاره به این که بافت تاریخی 

شــیراز با وســعت ٣۵٠ هکتار یک بافت منحصر 
به فرد در کشــور اســت، اظهــار کــرد: این منطقه 
از پتانســیل ها و ظرفیت های عظیمــی برخوردار 
اســت و هویت تاریخی شــهر شــیراز در تار و  پود 
این بافــت نهفته اســت. وی با اشــاره بــه این که 

شهرســازی ایرانی و اســامی در دنیــا منحصر به 
فرد است، یادآور شد: امروز که به ساختمان های 
قدیمی موجود در بافت نگاه می کنیم متوجه نوع 
خاص آنها و تفاوت اینگونه ساخت و ساز با دیگر 

کشورهای جهان می شویم.
* گردشــگران به دنبــال دیدن ســاختمان های 
جدید به شیراز ســفر نمی کنند، اشــتیاق آنان 
بــرای آشــنایی بــا ســنت ها و رســوم گذشــته و 

بافت های تاریخی و اصیل مااست
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسامی 
با اشــاره به فرصت های قابل توجه برای تقویت 
صنعت گردشــگری در بافت قدیم خاطر نشان 
کرد: آنچه مسلم است گردشگران به دنبال دیدن 
ساختمان های جدید به شــیراز سفر نمی کنند، 
اشــتیاق گردشگران آشنایی با ســنت ها، رسوم 
و آداب گذشــته و بافت هــای تاریخــی و اصیــل 
ماست و بافت تاریخی، بهترین فرصت برای این 
اقدام است.پاک فطرت با اشاره به اهمیت وجود 
ســاخت و تقویت جاذبه های گردشگری در این 
بافت در خصوص ساخت مجتمع نیکان تجاری 

گردشگری نیکان در این منطقه توضیح داد.
* معماری به کار رفته در ساخت مجتمع تجاری 
و گردشگری نیکان نشانه ای از عظمت معماری 

ایرانی اسالمی است

وی ســاخت مجتمــع تجــاری نیــکان در بافــت 
تاریخی شــیراز را محصول اجماع نظر مشــاوران 
میراث و شهرداری در دوره های مختلف دانست 
و گفت: پروژه نیکان با هدف زنده کردن مدرسه 
خــان و ابنیه هــای میراثــی و تاریخــی اطــراف آن 
ساخته شــده اســت. این مجتمع تا به امروز نیز 
کمک شایان توجهی به زنده کردن مدرسه خان 
و دیکر ابنیه تاریخی موحود در آن منطقه داشته 
و از ســویی شــرایط درآمد زایی در بافت تاریخی را 

باعث شده است.
* مجتمــع نیــکان باعــث می شــود بافت هــا و 
یخــی اطــراف مجتمــع بــه شــکل  ابنیه هــای تار

پررنگ تری دیده شد
این کارشــناس حــوزه ســاخت و ســاز، معماری 
و  تجــاری  مجتمــع  ســاخت  در  رفتــه  کار  بــه 
عظمــت  از  نشــانه ای  را  نیــکان  گردشــگری 
معمــاری ایرانــی اســامی دانســت و گفــت: 
بافــت  گردشــگری،  رونــق  کرونــا و  اتمــام  بــا 
 تاریخــی شــیراز میزبــان حجــم قابــل توجهــی از 
توریست های داخلی و خارجی خواهد بود. در این 
صورت مجتمع نیکان نیز با معماری منحصر به 
فرد به عنوان یک جاذبه گردشگری به ویژه برای 
ح خواهد بود. وجود  توریســت های خارجی مطر
این مجتمع عاوه بر ایجاد درآمــد زایی در بافت 

تاریخــی، باعــث می شــود بافت هــا و ابنیه هــای 
تاریخــی اطــراف مجتمــع به شــکل پــر رنــگ تری 
دیده شده و مورد توجه گردشــگران قرار بگیرد.
به گفته پاک فطرت گردشــگران خارجی با حضور 
در این بافت عاوه بر درک عظمت شــهر شیراز، 
می توانند با نشــانه های اصیل معماری موجود 
در این بافت آشنا شده و از آنها الگو برداری کنند. 
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسامی 
در ادامه در خصوص اهمیت بافت تاریخی عنوان 
کــرد: میــراث فرهنگی بایــد واقعیت هــای بافت 
تاریخی را در نظر گرفته و سخت گیری های قانونی 
خود را با مکانیزم های مناسبی، در مسیر تسهیل 

در احیای این بافت، پاسخگو باشد.
یخی شــیراز را  * چنانچه قصــد احیای بافــت تار

داریم باید جریان زندگی را در آن پررنگ نماییم
وی بــا بیــان این کــه تمــام دســتگاه های اجرایی 
باید در احیاء بافت تاریخی سهیم باشند، گفت: 
چنانچــه قصــد احیــای بافــت تاریخــی شــیراز را 
داریم بایــد جریان زندگــی را در آن پررنگ نماییم. 
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسامی 
خاطرنشــان کــرد: آنچه مســلم اســت نمی توان 
ملک های موجود در در این بافت را نگه داشت 
و بر این اعتقاد بود کــه این امــاک و ابنیه باید با 
همین سبک و شکل باقی بماند چرا که اینگونه 

نخواهــد بــود. پــاک فطــرت خاطر نشــان کــرد در 
ایــن راســتا بایــد شــهرداری، میــراث فرهنگــی و 
دولت اجازه تغییر کاربری امــاک موجود در این 
منطقه را داده و شــرایط را به گونه ای پیش ببرند 
که هزینه های ســرمایه گذارانی کــه در این بافت 
اقدام به سرمایه گذاری می کنند به آنها برگردد. وی 
اظهار کرد: با ســاخت هتل ها و مهمانپذیر های 
متنوع و موزه های کوچک می توان جریان زندگی 
را به بافت بازگرداند و برای آن ارزش افزوده قابل 

توجهی را ایجاد کرد.
یخی شــیراز از  * باید قیمت یک متــر از بافت تار

گران ترین منطقه این کالنشهر بیشتر باشد
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسامی 
با اشــاره بر ارزش بی بدیــل بافــت تاریخی تأکید 
کرد: باید ارزش و قیمت یک متر از بافت تاریخی 
شیراز از گران ترین منطقه این کانشهر بیشتر 
باشد. پاک فطرت اظهار کرد: برای رونق این بافت 
باید مدیریت شهری بتواند با تعریف بسته های 
و  حضــور  بــرای  را  ســرمایه گذاران   تشــویقی 
ســرمایه گذاری در آن ترغیــب کــرده و در بحــث 
صدور پروانه ساختمانی به آنان کمک نماید و در 
مورد ساخت پارکینگ نیز به دلیل شرایط گذرها 
و کوچه های موجود هیچ گونه ســخت گیری به 

خرج ندهد.

رئیس هیأت مدیره شرکت عمران و توسعه فارس مدیری با سابقه، 
از اهالی  مقتدر، موفق و نام آشناست. خلیل رضاییان برای بسیاری 
استان فارس و به ویژه برای جامعه مهندسی و متخصصان صنعت 
با  الیق  و  شایسته  مدیری  عنوان  به  عمران،  حــوزه  و  ساز  و  ساخت 

کارنامه ای درخشان شناخته شده و دارای شهرتی نیک است. 
پست های  و   بـــوده  دانــشــگــاهــی  و  علمی  شخصیت  دارای  کــه  وی 
استانداری های  عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  جمله  از  متعددی 
متعهدانه  خدمت  سال های  طول  در  را  کرمانشاه  و  بوشهر  فــارس، 
از تجربه و در نهایت  باری  کوله  با  امــروز  خود عهده دار بوده است، 
شایستگی، در سمت رئیس هیأت مدیره شرکت عمران و توسعه 

فارس، همچنان در حال خدمت به حوزه عمران و سازندگی است. 
در ایــــن مــجــال بـــا رضـــایـــیـــان پـــیـــرامـــون پـــــروژه نــیــکــان بـــه عــنــوان 
کـــه تــوســط شــرکــت عـــمـــران و توسعه  ــای مــهــمــی  ــروژه هــ ــ پ از  یــکــی 
گفتگو  بــه  گفتن دارد  ــرای  بـ ــــادی  زی ــرا شــده و حــرف هــای  اجـ ــارس   فـ

نشسته ایم.
یخی  * علت سرمایه گذاری شرکت عمران و توسعه فارس در بافت تار

شیراز چیست؟
پروژه نیکان در مجاورت مدرسه خان، در دل بافت قدیم شهر شیراز 
به  بویه  آل  از دوره  این شهرکه  و در مجاورت ستون فقرات قدیمی 
از بافت شهری که نیکان را در  یادگار مانده قرا گرفته است. بخشی 
بر گرفته است همواره محور توسعه شهر بوده و به صورت شمال 
آغاز شده و تا دروازه کازرون و  شرقی جنوب غربی از دروازه اصفهان 
شاه داعیاله امتداد دارد و به صورت محوری دو شاخه از جانب غرب 

مدرسه خان عبور کرده است.
این محدوده از محورهای مهم شهری از حیث رونق خرید و فروش 
است و روزانه مراجعان زیادی برای تهیه مایحتاج خود به این محل 
آن  فعالیت  محور  که  پــروژه هــای  احــداث  شک  بی  می کنند؛  مراجعه 
زیــادی  تأثیر  نیز  منطقه  اقتصادی  رونــق  در  اســت  فرهنگی  و  تجاری 

خواهد داشت.

بــرای  الگویی  فــرســوده  بافت  در  ــده ای  ــازن س اثـــرات  بــا  نیکان  پـــروژه 
بازآفرینی محیط شهری و بافت های فرهنگی و تاریخی است.

 * مجتمع نیکان چه قسمت هایی را در بر دارد؟
کریم خــان در حال  بــازار  که  بــازار تجاری  بر دو  ایــن مجتمع مشتمل 
بهره برداری و استفاده کسبه و بازار زرنگار در آستانه افتتاح می باشد و 
همچنین یک بخش فرهنگی و یک بخش اقامتی که در حال تکمیل 

شدن می باشد.
بازار کریم خان؛ بزرگ ترین بازار مجتمع بوده که در سه طبقه ساخته 
شده است. طبقه زیرزمین آن پارکینگ با ۴۰۰ فضای پارکینگی است. 
)البته این فضا در زیر کل مجتمع می باشد( و طبقات همکف و اول 

آن شامل 2۸۰ واحد تجاری می باشد.
بــازار موجود  ایــن اســت که زیباترین  از  بــرآوردهــا حاکی  ؛  زرنــگــار بــازار 
جواهرات  و  طا  بــازار  تنها  به  زودی  به  شیراز  شهر  تاریخی  بافت  در 
استاندارد این شهر تبدیل خواهد شد. این بازار شامل بیش از ۱۸۰ 
واحد تجاری می باشد که در دو طبقه ساخته شده و بخشی از آن در 
کوچه مسجد گنج، کوچه شماره ۴2 خیابان لطفعلی خان زند ، واقع 
تعریف  اقامتی ای  بخش  همچنین  نیکان  مجتمع  است.برای  شده 
اتاق،   ۴۳ شامل  مترمربع   ۴۵۷۵ زیربنای  با  سنتی  هتل  است؛  شده 
حمام مغربی سالن کنفرانس، بام سبز با معماری سنتی و ایرانی است 
قسمتی از بخش اقامتی هتل را شامل می شود، این بخش در حال 

تکمیل و انجام مراحل نهایی است.
خانه های  و  گــردی  بــوم  اقامتگاه های  دارای  همچنین  مجتمع  ایــن 
میراثی منحصر به فرد است؛ در بین خانه هایی که در محدوده پروژه 
قرار گرفتند، تعداد ۴ خانه جزو میراث فرهنگی شناخته شد و شرکت 
با  تا  نمود  احیا  و  بازسازی  فرهنگی  میراث  سازمان  نظر  تحت  را  آنها 
کاربری اقامتگاه های بوم گردی مورد استفاده قرار گیرند که در مجموع 

۱۸ اتاق و 2۶2۵ مترمربع نیز به بخش اقامتی اضافه خواهد نمود.
* چه مزایایی این مجتمع را از سایر رقبا متمایز کرده است؟

اگرچه رقابت با برخی از برندهای منطقه که بیش از یک قرن از تثبیت 

آنها می گذرد مشکل به نظر می رسد اما در سایه مزایای غیرقابل انکار 
مجتمع نیکان این برتری کامًا مشهود و قابل دستیابی شده است.

اولین مزیت قابل ذکر، معماری فاخر ایرانی- اسامی )سقف گنبدی 
صفویه  و  زندیه  دوران  معماری  شکوه  یــادآور  که  است  بــازار  شکل( 
آن در مقابل  بــازار و نقطه قوت  است. این مزیت بزرگ ترین ویژگی 

سایر بازارهای جدید التأسیس می باشد.
اگرچه برخی از بازارهای منطقه دارای ویژگی های معماری فاخر ایرانی 
هستند اما مجهز بودن مجتمع نیکان به سیستم های جدید تهویه 
مطبوع مرکزی، آسانسور و پلکان برقی و سیستم صوتی مرکزی، ویژگی 
است. رقبایی  چنین  با  قیاس  در  مجتمع  این  برنده  برگ  و   متمایز 
عاوه بر مزایای یاد شده، مجتمع نیکان دارای آخرین استانداردهای 
بـــودن ســـازه و  زلــزلــه  ســاخــت و حفاظت ساختمان مــی بــاشــد. ضــد 
برخورداری از امکاناتی مانند سیستم های اعام مهار )پاششی( آتش 
حفاظت  تیم  مانیتورینگ(،  )اتــاق  بسته  مــدار  دوربین های  و  ســوزی 
و سیستم برق اضطراری این مجتمع تجاری را در جایگاه ویــژه ای در 
بافت  به  مجتمع  این  که  خدماتی  جمله  از  اســت.  داده  قــرار  منطقه 
هوشمند  پارکینگی  فضای  ایجاد ۴۰۰  است،  داده  ارائه  شیراز  تاریخی 
با تمام امکانات روز است.همچنین باید یادآورشد که پر رونق ترین 
برخی  در  امــاک  قیمت  و  دارد  قــرار  منطقه  ایــن  در  تجاری  بــازارهــای 
می توان  رو  این  از  اســت،  برخوردار  باالیی  ارزش  از  منطقه  این  نقاط 
به  نسبت  تجاری  قطب  ایــن  در  موجود  نقدینگی  که  گرفت  نتیجه 
سایر بازارهای مشابه، قابل توجه است. این امر موجب شده تا این 
قسمت شهر به عنوان پرترددترین بخش شهر شیراز شناخته شود. 
منشأ این رفت و آمد تنها به داخل استان محدود نبوده و دامنه آن تا 

برخی استان های مجاور نیز کشیده شده است.
* در اجرای این پروژه چه اهدافی را در نظر داشته اید؟

مهم ترین هدف اجرای این پروژه، احیای اثر تاریخی فرهنگی مدرسه 
خان به عنوان یک مرکز تفریحی، گردشگری، تقویت محور گردشگری 
شیراز به ویژه احیای این صنعت در بافت تاریخی شیراز می باشد که 

نهایتا منجر به توسعه و رونق اقتصادی در قلب تجارت شهر شیراز 
خواهد شد.

مزایایی  چه  نیکان،  مجتمع  اطراف  در  ح  مطر تجاری  مراکز  وجود  با   *
این مجتمع را از سایر رقبا متمایز کرده است؟

شیراز  شهر  تجاری  مرکز  قلب  در  نیکان  مجتمع  که  می کنم  تأکید 
از  بیش  که  برندها  ایــن  از  برخی  با  رقابت  اگرچه  اســت.  شــده  واقــع 
یک قرن از تثبیت آنها می گذرد، مشکل به نظر می رسد اما در سایه 
مشهود  کــامــًا  بــرتــری  ایــن  نیکان،  مجتمع  انــکــار  قابل  غیر  مــزایــای 
 و قــابــل حــصــول شــده بــه گــونــه ای کــه مجتمع مــذکــور را بــه یکی از 

مطمئن ترین مراکز سرمایه گذاری در استان تبدیل کرده است
ثیراتی در منطقه و در بافت  * به نظر شما پروژه نیکان در آینده چه تأ

یخی، فرهنگی شیراز خواهد داشت؟ تار
به  نسبت  تاریخی  بافت  امــاک  ارزش  تر  پایین  قیمت  به  توجه  با 
جدید،  امکاناتی  با  نوساز  مجتمع  ایــن  احــداث  شهر،  جدید  منطقه 
مسکونی  حتی  و  تــجــاری  امـــاک  بـــرای  افـــزوده  ارزش  ایــجــاد  موجب 
تقاضاهای  ایجاد  و  اشتغالزایی  آن  بر  شد.عاوه  خواهد  بافت  این 
و  گــردشــگــری  تـــجـــاری،  زمــیــنــه هــای  در  منطقه،  در  فعالیت  جــدیــد 
نتایج و دستاوردهای غیرمستقیم و ملموس  فرهنگی و همچنین 
از  شیراز  شهر  قدیم  بافت  کیفی  و  کمی  توسعه  به  کمک  جمله  از 
کانشهر ایــن  تاریخی  بــافــت  قلب  در  نیکان  حــضــور  بــرکــات   جمله 

 است.

حفظ  ــرورت  ــ ــ ضـ ارزش  بـــه  ــارس  ــ ــ ف اســـتـــان  اصـــنـــاف  ــاق  ــ ــ ات ــیـــس  رئـ
ــت بر  ــرد دولـ ــک ــاره مــی کــنــد و گــفــت: روی احــیــای بــافــت هــای قــدیــم اشــ
ــوده و فـــعـــاالن عرصه  ــ ــای تــاریــخــی شـــیـــراز ب ــت ه ــاف حــفــظ و احـــیـــای ب
ایـــن مــوضــوع نسبت به  بــر  بــا حساسیت  بــایــد  نــیــز   ســاخــت و ســـاز 

سرمایه گذاری در این پهنه های ارزشمند اقدام کنند.

سید محمود هاشمی ضمن تقدیر از تمام افرادی که از ابتدای ساخت 
مجتمع نیکان در چرخه پیدایش این مجتمع در قلب بافت تاریخی 
دلیل  به  گفت:  انــد،  کــرده  ایفا  را  موثری  نقش  و  داشته  حضور  شیراز 
رونــق  خــارجــی،  و  داخــلــی  گــردشــگــران  حضور  و  قدیمی  بافت  اصــالــت 
محدوده  در  ویــژه  بــه  و  مناطق  ایــن  در  عظیمی  اقتصادی  ظرفیت  و 
ج نهادن به تاش های تمام  اطراف بازار وکیل وجود دارد.وی ضمن ار
می کند:  اذعــان  شیراز  کانشهر  در  عمرانی  پــروژه هــای  سرمایه گذاران 
اقتصاد  داشتن  نگه  پا  سر  در  کان  و  خرد  سرمایه گذاری های  نقش 

کشور انکار ناپذیر و ستودنی است.
* امروز اصناف بار سوبسید تولید را به دوش می کشند

وی به نقش مهم اصناف در اقتصاد کشور نیز اشاره و اظهار می کند: 
برابری  تراکم ۸  با  کشور  با سه میلیون واحد صنفی در  امــروز اصناف 
که  روبروست  زمینه  این  به میزان استاندارد تعریف شده در  نسبت 

البته این تراکم نیاز به بازنگری دارد.
رئیس اتاق اصناف فارس همچنین با یادآوری این که در حال حاضر یک 

ششم اقتصاد کشور و 2۰درصد تولید ناخالص ملی در دست اصناف 
را به دوش می کشند؛  بار سوبسید تولید  است، گفت: امروز اصناف 
این گروه از فعاالن اقتصادی نه تنها باری بر دوش دولت نمی گذارند 
بلکه در مقایسه با برخی تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیات بانکی 
نیز از سابقه بسیار خوبی برخوردار بوده و طبق اظهارات برخی بانک ها 

عملکرد اصنافیون عامل تقویت حیات آنها شده است.
اشــاره  بــزرگ  تجاری  مجتمع های  ساخت  رونــق  به  ادامــه  در  هاشمی 
بحث های  از  یکی  چندمنظوره  تجاری  مجتمع های  می کند:  عنوان  و 
وقــوع  کــه  پـــدیـــده ای  اســـت؛  کــشــور  کانشهرهای  در  ظــهــور  حـــال  در 
چه  اســــت.  الزم  و  ضـــــروری  ــری  ــه ش پــیــشــرفــت  و  تــوســعــه  بــــرای  آن 
فروشگاه های  مانند  جدید  رویــکــردهــای  نخواهیم  چــه  و   بخواهیم 
فروشگاه های  حتی  و  تجاری  منظوره  چند  مجتمع های  ای،  زنجیره 
مجازی در بازار کسب و کار در حال شکل گیری و گسترش هستند و 
باید  کمااینکه واحدهای صنفی خرد  کرد؛  انکار  را نمی توان  آنها  نقش 

خود را با این شرایط وفق دهند.

* قیمت مناسب واحدهای تجاری موجود در مجتمع نیکان نسبت به 
بسیاری از مراکز تجاری موجود در شهر

وی به ساخت مجتمع تجاری نیکان اشاره و اظهار می کند: از مزایای این 
و قیمت مناسب واحدهای تجاری  آن  امکانات  بودن  روز  به  مجتمع 
موجود در مجتمع نسبت به بسیاری از مراکز تجاری دیگر موجود در 
شهر است.رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ساخت مجتمع های 
تجاری در بافت قدیمی و تاریخی شهر را عامل توسعه گردشگری و رونق 
اقتصادی در این مناطق دانسته و گفت: هر چند تعداد تراکم صنفی 
دربازار شیراز ۸ برابر ظرفیت معقول و استاندارد آن است اما همچنان 

فعاالن بازار و اصناف بیشترین میزان ایجاد اشتغال را بر عهده دارند.
هاشمی با اشاره به این که ساخت هر مجتمع تجاری در شرایط موجود 
تعداد  چند  هر  می کند:  عنوان  می شود،  اشتغال  ایجاد  به  منجر  نیز 
واحدهای صنفی چند برابر میزان تراکم استاندارد تعریف شده باشد اما 
 بیکاری عواقب سنگین تری را برای امنیت و اقتصاد 

ً
از سویی نیز قطعا

جامعه به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به این که اصناف بزرگ ترین گروه ایجاد کننده اشتغال خرد 
هستند، عنوان می کند: تقویت اشتغال های خرد ضرورت ی انکارناپذیر 
است؛ امروز اقتصاد دنیا با اقتصاد خرد زنده است. اقتصاد خرد نه تنها 

برای دولت هزینه بر نبوده بلکه درآمدزا نیز است.

: نماینده مردم شیراز

مجتمــع نیــکان بــا معماری خــاص یک 
جاذبه گردشگری است

ح کرد: رئیس هیأت مدیره شرکت عمران و توسعه فارس مطر

نیکان؛ الماسی درخشان در قلب تجارت شیراز

رئیس اتاق اصناف استان فارس:

وجود فرصت های مغتنم اقتصادی در محدوده  بازار وکیل 



ایجاد  کــنــار  در  تــجــاری  مجتمع های  بـــزرگ  مــزیــت 
ــام مصرفی  اقـ فــــراوان در خــریــد  انــتــخــاب  ــدرت  قـ
است.  آن  آرامــش  و  امنیت  در   شهروندان  بــرای 
ــا  داشــتــن  ــ ــزرگ چــنــدمــنــظــوره ب ــ مــجــتــمــع هــای  بـ
هوشمند  امنیتی  سیستم  مطمئن،  پارکینگ های 
امن،  شهرکی  همانند  یافته،  سازمان  مدیریت  و 
امکان بروز مخاطرات مالی و جانی برای شهروندان 
ــل مــمــکــن کـــاهـــش مــیــدهــنــد. ایــن  ــداقـ ــه حـ را بـ
مجتمع ها همچنین با ارائه خدمات نوین و ایجاد 
سزایی  به  سهم  و  نقش  دلنشین،  و  باز  فضاهای 
و  شهروندان  برای  مناسب  روانی  محیط  ایجاد  در 

ایجاد تعامل و هم اندیشی میان آنها دارند.

ــه حجم  بـ تـــوجـــه  ــا  بـ ــی شـــهـــری  ــدگـ زنـ امـــــــروزه  در 
از  یکی  افـــراد،  کــاری  مشغله های  و  ترافیک  ــاالی  ب
مهم ترین دغدغه خانواده ها، دسترسی به مراکزی 
کمترین مسافت و صرف  با طی  بتوانند  که  است 
کمترین زمان، نیازهای متنوع فرهنگی و اقتصادی 
مجتمع های  بین،  ایــن  ســازنــد.در  برطرف  را  شــان 
ارائه و عرضه طیف وسیع خدمات  با  چند منظوره 
قابل  میزان  به   ، متمرکز صــورت  به  محصوالت  و 

توجهی از اتاف زمان و انرژی جلوگیری می کنند. 
البته این امر منوط به آن است که این مجتمع ها  
پراکندگی مناسبی در سطح شهر داشته باشند و 
به نوعی در بافت های میانی شهر نیز قد علم کنند  

سهم  به   ، شهر سطح  در  ــراد  اف تــردد  کاهش  با  تا 
شهری  ترافیک  و  هوا  آلودگی  کاهش  باعث  خود 

شوند.  
مــزیــت دیــگــر مــجــتــمــع هــای چــنــدمــنــظــوره، ایــجــاد 
شهروندان  تفریح  و  فراغت  بــرای  مناسب  فضای 
»اقام  جزو  حدودی  تا  امروز  ایران  در  است.خرید 
بخشی  تا  مندند   عاقه  ایرانیان  و  شده  فراغتی« 
از اوقات فراغت خود را در فضاهای مدرن، امن و 
ترتیب  بدین  و  کنند  سپری  خرید  مراکز  خانوادگی 
شکل  ایران  در  خرید«  شدن  »دموکراتیزه  مفهوم 

گرفته است . 
آوردن فضاهای  مجتمع های چندمنظوره با فراهم 

زیر یک سقف، موجب  مختلف تجاری تفریحی در 
همراهی افراد مختلف خانواده با یکدیگر در زمان 
خرید و به تبع آن افزایش نشاط و تحرک می شوند 
بــا تــوجــه بــه شــاغــل بــودن  کــه در شــرایــط کنونی و 
 ، روز طول  در  فرزندان  از  آنها  دوری  و  والدین  اکثر 
افزایش  و  استرس  کاهش  بر  مثبتی  اثر  امر  این 

همبستگی خانواده ها  دارد. 
بافت  در  نگینی  همچون  که  شیراز  نیکان  پــروژه 
تاریخی شیراز می درخشد  با قد و قواره ای منحصر 
به فرد تمام ویژگی ها و محاسن مذکور را دارا ست 
ضمن این که این پروژه  در بافت تاریخی شهر نیز 
گفته شده  تمام ویژکی های  بر  واقع شده و عاوه 

به احیای و رونق این بافت نیز کمک می کند .
کمک  به  از حیث معماری  این مجتمع همچنین   
معماری  خــاص  شرایط  و  آمــده  شهری  ســازی  زیبا 

ایرانی اسامی را جلوه می دهد . 
که  اســت  خــاص  ویــژگــی هــای  بــا  ای  پـــروژه  نیکان 
قطعا مـــورد تــوجــه گــردشــگــران واقـــع خــواهــد شد 
تاثیرات  از  جــدا  ســازی   ساختمان  صنعت  که  چــرا 
موثر  نیز  ان  رونق  و  گردشگری  حوزه  در  اقتصادی 
با  آن  تلفیق  و  مـــدرن  بــنــاهــای  بــی شــک     اســـت؛ 
از صنعت  به عنوان بخش مهمی  معماری سنتی 
تاثیر  مستقیم  غیر  و  مستقیم  طور  به  ساختمان 

فراوانی در گسترش  صنعت گردشگری دارد .

 شنبه  29 خرداد 1400  شماره 5965

4
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فارس

درخشش نیکان در قد و قواره ای منحصر به فرد  اقتصادی
 اجتماعی

مدیر بهره برداری نیکان اعالم کرد:

هویت  از  زیبا  تصویری  نیکان 
تاریخی شیراز

ــان، در مـــجـــاورت بــــازار قــدیــم  ــ بــــازار کــریــم خ
زیــرســاخــت هــای  از  ــورداری  ــ ــرخـ ــ بـ ــا  بـ ــراز  ــیـ شـ
سیستم  عمومی،  پارکینگ  همچون  مناسب 
پله   ، آسانسور مرکزی،  گرمایش  و  سرمایش 
و  ۳طبقه  در  و...  ساعته   2۴ حــراســت  بــرقــی، 
انــدازی  راه  در  تجاری  واحــد   ۳۳۰ بر  مشتمل 

شد.
راه  زمــــــان  ــدای  ــ ــتـ ــ ابـ هـــمـــان  از  بـــــــازار  ایـــــن 
ــه داشــتــن  ــا تــوجــه ب  انــــدازی و بـــهـــره بـــرداری ب
ــورد تــوجــه  ــ ــرد مـ ــ ــه ف ــای مــنــحــصــر بـ ــی هـ ــژگـ ویـ

شایسته مخاطبان خود قرار گرفت.
ــرداری پــــــروژه نــیــکــان گــفــت:  ــ ــره ب ــ ــه ــ مـــدیـــر ب
ــا از هــویــت  مــجــمــوعــه نــیــکــان تــصــویــری زیــب
کار  زراعـــت  دکتر  ــت.  اس شــیــراز  شهر  تاریخی 
داشتن  بــا  نیکان  مجموعه  می کند:  عــنــوان 
کنار  در  مختلف  ــرای  س و  بـــازار  چند  قابلیت 
شیراز  تاریخی  بافت  کالبد  در  تازه  نفسی  هم، 

دمیده است.
تلفیق  با  توانسته  مجموعه  این  وی  گفته  به 
بیننده  هر  چشمان  سنتی  و  نوین  معماری 
این  کند.  ایجاد  بصری  حظ  و  داده  نــوازش  را 
بستر تجاری و مجموعه دلنشین با ساختاری 
جای  خــود  دل  در  را  مــدرن  امــکــانــات  سنتی، 
برای کسبه  را  داده و خدمات رفاهی مناسبی 

و بازدیدکنندگان در نظر گرفته است. 
مدیر بهره برداری پروژه نیکان تصریح می کند: 
ارائه  مزیت های  تمام  کنار  در  نیکان  مجتمع 
منطقه  در  امنیت  ایجاد  در  توانسته  شــده، 
بسزایی  نقش  و  بوده  گذار  اثر  تاریخی  بافت 

داشته باشد. 
ارتباطی  پل  ایجاد  می کند:  عنوان  کار  زراعــت 
زند  خــان  لطفعلی  خیابان  از  تفریحی  تجاری 
خیابان   

ً
نهایتا و  وکیل  بازار  و  مشیر  سرای  تا 

ایاب و ذهاب  در  زند نقش مهمی  کریم خان 
کسبه و بازدیدکنندگان از این مجموعه دارد. 
با داشتن  وی معتقد است: مجموعه نیکان 
توانسته  همچنین  فرهنگی  قــوی  پشتوانه 
بـــرای مــســافــران و  انتخابی جـــذاب  بــه  ــت  اس

گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.
رونـــق  ایـــجـــاد  ــل  ــامـ عـ نـــیـــکـــان  ــه  ــوع ــم ــج م  *

یخی شیراز است تار اقتصادی در بافت 
به  ــه  ادام در  نیکان  ــروژه  پ بــهــره بــرداری  مدیر 
و  مجموعه  ســرپــوشــیــده  و  مجهز  پارکینگ 
ترافیک  پارکینگ در بهبود  این  اثرگذار  نقش 
گفت:  و  می کند  اشـــاره  محور  آن  در  مــوجــود 
منطقه،  در  بسزا  تأثیر  بر  عاوه  پارکینگ  این 
را تسهیل کرده و به عنوان یکی  فرآیند خرید 
آسایش  مجموعه  ــن  ای مهم  ویــژگــی هــای  از 
آورده  ارمــغــان  بــه  کسبه  و  مشتریان  بــرای  را 

است.
ــرای ایــن  ــه بــه مــزیــت اجــ زراعــــت کـــار در ادامــ
ــرای بــافــت  ــ ب مــجــمــوعــه از حــیــث اقــتــصــادی 
ــوان مــی کــنــد:  ــنـ ــاره و عـ ــ ــ ــراز اش ــیـ تـــاریـــخـــی شـ
اقتصادی  رونق  ایجاد  باعث  نیکان  مجموعه 
در  مجتمع  ایــن  اســت.  شــده  منطقه  ایــن  در 
زرنــگــار میتواند  و  کــریــم خــان  بـــازار  قــالــب دو 
داشته  منطقه  اقتصاد  در  را  سزایی  به   نقش 

باشد.
 *

قیمتی  سنگی  مثابه  بــه  ــان  خ یــم  کــر ــازار  بـ  *
بدل  نایاب  گوهری  به  تراش  از  پس  که  است 

خواهد شد
مدیر بهره برداری پروژه نیکان یادآور می شود: 
است  قیمتی  سنگی  مثابه  به  خان  کریم  بازار 
که پس از تراش به گوهری نایاب بدل خواهد 
شد.زراعت کار در ادامه به بخشی از ویژگی ها 
توضیح  و  می کند  اشــاره  بــازار  ایــن  خدمات  و 
می دهد: معماری منحصر به فرد، بدون تردید 
اولین ویژگی بازار کریم خان است که نگاه هر 
معماری  می نماید؛  جلب  خود  به  را  بیننده ای 
گرفته  الهام  که  مجموعه  این  زیبای  و  سنتی 
و  اســت  وکیل  بــازار  و  زندیه  دوره  معماری  از 
صابت  و  شکوه   ، متر  ۱۰ ارتفاع  با  طاق هایی 

ویژه ای را برای این بازار ایجاد کرده است. 
از همان  ــازار  ــ ب ایـــن  ایــن کــه  بــه  ــاره  اشــ بــا  وی 
با  بـــهـــره بـــرداری  و  ــدازی  ــ انـ راه  زمـــان  ابـــتـــدای 
فرد  به  منحصر  ویژگی های  داشتن  به  توجه 
مـــورد تــوجــه شــایــســتــه مــخــاطــبــان خـــود قــرار 
ــا شــرایــط و  ــازار کــریــم خـــان ب ــ گــرفــت، گــفــت: ب
رابطه ای  می تواند  فــرد،  به  منحصر  امتیازات 
نماید؛  ایــجــاد  مشتریان  و  بـــازار  بین  عاطفی 
ــام شـــرایـــط خـــاص و  ــم ــاوه بـــر ت ــ ــازار ع ــ ایـــن بـ
داشتن  اختیار  در  بــا  خــود  بی نظیر  معماری 
حضور  امکان  آرام  و  دلنشین   ، سبز فضایی 
فــراهــم  را  مجتمع  در  مــشــتــریــان  ــر   طــوالنــی ت

می کند.

خبر



جدانشدنی  اجزای  از  همواره  تجاری  شهرها فضاهای  کالبد 
معماری  در  اینمراکز  از  بارز  ای  نمونه  بازار  و  هستند  و  بوده 

سنتی ایران به شمار می رود. 
از  پیش  ســال  هــزار  چند  به  بــازارهــا  رواج  و  پیدایش  سابقه 
میاد می رسد و در برخی شهرهای دوره ی اشکانی و ساسانی 

به عنوان یکی از عناصر مهم شهری به شمار می رفت.
 اگــرچــه بـــازار ابــتــدا بــه منظور رفــع نــیــازهــای اقــتــصــادی مــردم 
فرهنگی  و  اجتماعی  روابط  که  نکشید  طولی  ولی  شد،  ایجاد 
گسترده ای درون ساختار آن به وجود آمد و به مکانی مبدل 

و  آموزش  جمله  از  شهر  هر  های  انسان  نیاز  اکثر  که  گشت 
تفریح را برآورد کرد و نقطه ارتباطی و فضای اتصال اکثر اقشار 
بازار  مفهوم  صنعت،  و  تکنولوژی  ورود  با  گرفت.  قرار  جامعه 
دچار تغییراتی گشت با این حال طبق اصول مشخصی که از 
جامعه سنتی بازار باقی مانده است، این پدیده همچنان به 

حیات خود ادامه می دهد. 
با تمرکز بر شناخت سیر تحول این عنصر شهری و چگونگی 
الگوهای  از  گــیــری  بــهــره  بــا  همچنین  جــامــعــه،  بــا  آن  ارتــبــاط 
پیدایش بازار و عوامل مؤثر در تحول چهره بازار در اجتماع، 

می توان اصول بازار سنتی ایران را بازیابی نموده و به مفهوم 
ایجاد  بازار  مفاهیم  حیای  رویکرد  با  تجاری  مرکزی  آن  مدرن 
نمود. توجه به معیارهای کمی و کیفی در فرایند برنامه ریزی، 
مندی  بهره  با  مجتمع  این  از  بهره برداری  و  احــداث  طراحی، 
 ، تکرار و  ریتم  جمله:  از  تجاری  بــازارهــای  طراحی  الگوهای  از 
 ... و  طبیعت  با  همساز  های  کاربری  و  نور  کثرت،  در  وحدث 
جهت  مناسب  فضای  ساختن  فراهم  در  مهم  بسیار  امــری 
رضایت  میزان  در  که  است  مشتریان  به  خدمات  و  کاال  ارائه 
مندی مشتریان و نیز افزایش مزایای اقتصادی فروشندگان 

تأثیر مستقیم دارد.
فراتر  و مراکز خرید  که عملکرد مجتمع های تجاری  آن جا  از   
فراغت  مانند  دیگری  کارکردهای  و  است  اقتصادی  ازمسائل 
از  این فضاها  کیفیت و جذابیت  بنابراین  کنند،  تأمین  نیز  را 

اهمیت به سزایی برخوردار است. 
کنندگان  مــراجــعــه  نظر  از  تــجــاری  فــضــای  یــک  کــه  چــقــدر  هــر 
افــراد  ماندگاری  زمــان  مــدت  باشد  پذیرتر  دل  و  تر  مطلوب 
آن فضا افزایش یافته و در نتیجه موجب ترغیب خرید و  در 

افزایش میزان موفقیت اقتصادی خواهد گردید.
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اجتماعی
اقتصادی

مصاحبه

مدیر فــروش مجتمع تجاری، فرهنگی 
و گردشگری نیکان:

مجتمــع نیــکان از  مطمئن ترین 
اســتان  ســرمایه گذاری  مراکــز 

فارس است 
سرمایه گذاران  از  بسیاری  این که  به  توجه  با   *
شهر  ــاالی  ــ ب ــات  ــان ــک ام از  ــاده  ــف ــت اس مــتــقــاضــی 
شرکت  ســرمــایــه گــذاری  علت  هستند،  شــیــراز 
شیراز  یخی  تار بافت  در  فارس  توسعه  و  عمران 

چیست؟
فرهنگــی  تجــاری،  مجتمــع  ســاخت  فرآینــد 
گردشــگری نیــکان در ســال ۱۳92در زمینــی بــه 
مســاحت ۳/۳ هکتــار و زیــر بنایــی بــه مســاحت 
۴۵۰۰۰ متر مربع توســط شــرکت عمران و توســعه 
فــارس و با مشــارکت شــرکت عمــران و بهســازی 
شــهری با هدف معرفــی مدرســه خان آغاز شــد و 

طی مدت ۵ سال طول کشید.
مجتمع نیکان همانند نگینی در میان ســه قطب 
تجــاری، فرهنگــی، مذهبــی و گردشــگری پایتخت 

فرهنگی ایران واقع شده است. 
احیای اثــر تاریخــی و فاخر مدرســه خان کــه محل 

تدریس ماصدرای شیرازی بوده است. 
مهم ترین هــدف این پروژه به شــمار مــی رود. در 
کنــار ایــن هــدف، احیــای بافت فرســوده شــهری 
در منطقــه تاریخی شــهر شــیراز نیز مزیــد بر علت 
بوده اســت. نزدیکــی با قطب تجــاری بــازار وکیل، 
، ســرای  ، ســرای مشــیر بــازر مســگرها، اردو بــازار
آقاجان و بازار روح ا... از یک ســو، مجاورت با بزرگ 
تریــن قطــب مذهبــی فرهنگی این شــهر آســتان 
مقــدس احمــدی و محمــدی)ع( و قرارگیــری در 
بافــت تاریخــی- گردشــگری از جملــه مدرســه ا... 
وردی خــان، مســجد نصیرالملــک، نارنجســتان 
قوام از سوی دیگر موجب رونق بخشی به تجارت 
و گردشــگری فرهنگــی در مجتمع نیــکان خواهد 

شد. 
با عنایت به این که پر رونــق ترین بازارهای تجاری 
در این منطقه قرار داشته و قیمت اماک در برخی 
نقاط ایــن منطقه از ارزش باالیی برخوردار اســت، 
می توان نتیجه گرفت که نقدینگی موجود در این 
قطب تجاری نســبت بــه ســایر بازارهای مشــابه، 

قابل توجه است.
 ایــن امــر موجــب شــده تا ایــن قســمت شــهر به 
عنوان پر ترددترین بخش شــهر شــیراز شناخته 

شود. 
منشــأ ایــن رفــت و آمــد تنهــا بــه داخــل اســتان 
محــدود نبــوده و دامنــه آن تــا برخــی اســتان های 

مجاور نیز کشیده شده است.

قــســمــت هــایــی  چـــه  شـــامـــل  ــع  ــم ــت ــج م ایــــن   *
آیا به بهره برداری رسیده است؟ می باشد و 

ایــن مجتمع مشــتمل بــر دو بــازار تجاری کــه بازار 
کریم خان در حال بهره برداری و استفاده کسبه و 
بازار زرنگار در آستانه افتتاح می باشد و همچنین 
یک بخــش فرهنگــی و یــک بخــش اقامتــی که در 

حال تکمیل شدن می باشد.
الف( بازار کریم خان

این بازار بزرگ تریــن بازار مجتمع بوده که در ســه 
طبقه ساخته شده است.

۴۰۰ فضــای  بــا  پارکینــگ  آن  زیــر زمیــن   طبقــه 
پارکینگی است.)البته این فضا در زیر کل مجتمع 
می باشــد.( و طبقات همکف و اول آن شامل 2۸۰ 

واحد تجاری می باشد.
ب( بازار زرنگار

برآوردهــا حاکــی از ایــن اســت کــه زیباتریــن بــازار 
موجــود در بافــت تاریخــی شــهر شــیراز بــه زودی 
به تنها بــازار طا و جواهرات اســتاندارد این شــهر 

تبدیل خواهد شد. 
این بازار شامل بیش از ۱۸۰ واحد تجاری می باشد 
کــه در دو طبقــه ســاخته شــده و بخشــی از آن در 
کوچــه مســجد گنــج )کوچــه شــماره ۴2 خیابــان 

لطفعلی خان زند( واقع شده است.
ج( بخش اقامتی

این قسمت شامل دو بخش می باشد:
۱- هتل سنتی

هتل ســنتی با زیربنای ۴۵۰۰ متر مربع شــامل ۴۳ 
اتــاق، حمام مغربــی ســالن کنفرانس، بام ســبز با 
معماری ســنتی و ایرانی می باشــد. ایــن بخش در 

حال تکمیل شدن است.
اقامتگاه های بوم گردی )خانه های میراثی(

در بیــن خانه هایــی کــه در محــدوده پــروژه قــرار 
و میــراث فرهنگــی  گرفتنــد، تعــداد ۴ خانــه جــز
شــناخته شــد و شــرکت آنها را تحت نظر سازمان 
میراث فرهنگی بازســازی و احیا نمود تــا با کاربری 
اقامتگاه های بوم گردی مورد استفاده قرار گیرند 
که در مجموع ۱۸ اتاق نیز به بخش اقامتی اضافه 

خواهد نمود.

فضاهای تجاری از اجزای جدانشدنی کالبد شهرها؛

رابطه مستقیم دلپذیر بودن فضاهای تجاری با موفقیت اقتصادی آنها 
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اقتصادی
 اجتماعی

 : دبیر اجرایی جامعه روحانیت شیراز

بافت تاریخی و فرهنگی شیراز 
نگین انگشتری فارس است 

دبیــر اجرایــی جامعــه روحانیــت شــیراز و تولیت 
آستان مقدس حضرت سید عاءالدین حسین 
)ع( اظهــار کــرد: بافــت تاریخــی و فرهنگــی شــیراز 
نگیــن انگشــتری فــارس اســت . علمای بــزرگ و 
شــخصیت های بزرگ علم و دین و اخاق در این 
منطقــه ســکونت داشــته انــد. وی خاطر نشــان 
کــرد: ایــن مناطــق مــادر اســتان فــارس و شــهر 

شیراز است.
آن  یخی  تار بافت  در  شیراز  یت  مرکز و  **هویت 

قرار دارد
حجــت االســام طاهــری در ادامه بــا تأکید بــر کار 
جهادی و انقابی و دوری کردن از شعار بجای کار 
گفت: هویت و مرکزیت شیراز در این منطقه قرار 
دارد و در این خصوص شهرداری بافت فرهنگی 
تاریخی متولی این بافت تاریخی و مذهبی است.

ح توســعه  طاهری با با تأکید بر ضرورت اجرای طر
حرم شــاهچراغ)ع( گفت: حرم هاحــی مطهر واقع 
در بافــت تاریخــی بایــد مرکــز فرهنــگ و امنیــت 
و توســعه شــهر باشــند.وی بــا اشــاره بــه این که 
فارس توانمندی بالقوه ای در توسعه گردشگری 
مذهبــی دارد گفت: چنانچه از ایــن ظرفیت مهم 
در بهبــود اقتصــاد اســتان بیــش از پیــش بهــره 
گرفته شود تمام کسب و کارها و مراکز تجاری این 
محدوده رونق بسیار خوبی را تجربه خواهند کرد 
و از ســویی هر روز بر ارزش افزوده این مناطق به 
عنوان سرمایه هایی گرانبها در کان شهر شیراز 

اضافه خواهد شد.

مسجد نصیرالملک یا مسجد صورتی یکی از مساجد قدیمی شیراز است. این مسجد در محله گود 
عربان که در قدیم به محله اسحق بیگ معروف بوده واقع در جنوب خیابان لطفعلیخان زند و در 

نزدیکی شاهچراغ و در کوچه نصیرالملک قرار دارد. 
میرزا حسن علی خان ملقب به نصیرالملک فرزند میرزا علی اکبر عوامل مؤثر حاکم وقت فارس بنای 
مسجد را در تاریخ ۱29۴ه. ق آغاز و در تاریخ ۱۳۰۵ه. ق به پایان برسانید که به معماری میرزا محمدحسن 
و محمدرضا ساخته شده است. برای ساخت این اثر تاریخی ۱2 سال وقت صرف شده است. مسجد 
نصیرالملک یکی از جاهای دیدنی شیراز دلنواز است. این بنای تاریخی یکی از شاهکارهای معماری به 
 شمار می رود. زیرا شیشه های رنگی که در تزئین بنا به کار رفته اند در طول روز در مقابل تأللؤ نور خورشید 
 می درخشند و با درخشش حیرت انگیز خود منجر به رقص نور و تصویری رنگین در شبستان مسجد 
 می شوند. از آنجایی که شیشه های قرمز بر سایر رنگ ها غلبه دارند پرتو طایی رنگ خوشید با سرخی 
شیشه ها در هم می آمیزند و سبب می شوند صحن مسجد به رنگ صورتی بدل شود. به همین 
دلیل این مسجد تاریخی در میان گردشگران به نام مسجد صورتی نیز شهرت یافته است.مسجد 
، در خیابان لطفعلی خان زند، در کوچه نصیرالملک، در  صورتی در جای دنجی از شهر زیبای شیراز

کوچه تریاکچی واقع شده است.
یبا * مسجد نصیرالملک در شیراز ز

زمین  ایـــران  ســراســر  از  تنها  نــه  را  گــردشــگــران  کــه  تماشایی  و  جـــذاب  تــاریــخــی،  مساجد  از  یکی 
در  صــورتــی  مسجد  یــا  نصیرالملک  مسجد  می کند  جـــذب  خـــود  بــه  جــهــان  نــقــاط  اقــصــا  از  بلکه 
لطفعلی  خیابان  جنوب  در  عــربــان،  گــود  محلۀ  در  دیدنی  و  زیبا  مسجد  ایــن  اســت.  شیراز  شهر 
مسجد  ایـــن  زیــربــنــای  اســـت.  شـــده  واقـــع  شــاهــچــراغ  بـــزرگ  مسجد  همسایگی  در  و  زنـــد  خـــان 
در  تــمــاشــایــی  و  جــــذاب  مسجد  ایـــن  همچنین  اســــت.  مــتــرمــربــع   22۱2 حــــدود  در  زیــبــا  و  ــزرگ  ــ ب
استانداردهای  تمامی  رعــایــت  بــا  ویــژه  صــورت  بــه  بنا  ایــن  دارد.  مساخت  مترمربع   29۸۰  حــدود 
بین المللی به تولیت محمود قوام و همچنین با مدیریت کوروش جاویدی پارسی جانی از همان 
سال های ابتدایی وقف مجموعه انجام شده است و همچنان از پس گذر سال ها پایدار باقی مانده 
است. البته که این بنای باشکوه که روزگاری به دستور میرزا حسن علی ملقب به نصیرالملک بنا 

شد به حفاظت و مرمت مداوم احتیاج دارد. این شاهکار اصیل یادگاری ملی به شمار م یرود.
* ورود به مسجد نصیرالملک

ــت.  کــنــنــده اس کــاشــیــکــاری هــایــی خــیــره  ــه  ب ــزرگ و مــزیــن  ــ ب ــی طــاقــنــمــایــی  ــورت ورودی مسجد ص
طاقنما  ایـــن  همچنین  هستند.  رنـــگ  هــفــت  طاقنما  ایـــن  در  شـــده  گــرفــتــه  کـــار  بــه  کــاشــی هــای 
و  مقرنس ها  ایـــن  بــر  ــاوه  عـ ــت.  اسـ شـــده  ساخته  گندمک  سنگ  جنس  از  کــه  دارد   ازارهـــایـــی 
از  کاشیکاری های جذاب و حیرت برانگیز در اصلی ورودی نیز قابل توجه است. در اصلی ورودی، 

جنس چوب، بزرگ و دولته است. بر فراز این در بزرگ سنگی از جنس مرمر قرار دارد. روی این سنگ 
مرمر ابیاتی از شوریدۀ شیرازی نگاشته شده است. شوریدۀ شیرازی این ابیات را به مناسبت اتمام 

ساخت بنا و به منظور مدح سازندۀ بنا سروده است. 
 * شبستان های مسجد نصیرالملک

مسجد صورتی شیرازی دو شبستان دارد. یک شبستان که در غرب بنا واقع شده است و شبستان 
غربی نام گرفته است و یک شبستان که در شرق بنا واقع شده است و شبستان شرقی نام گرفته 
است. شبستان غربی سراسر از آجر سفالی پوشیده شده است. این شبستان بیشتر در معرض 
دستان توانمند هنرمندان دورۀ قاجار قرار گرفته است و از زینت و نقش و نگار بیشتری برخوردار 
است و بنابراین حتما زیباتر است. شبستان غربی طاقی دارد که بر فراز ستون هایی سنگی قرار گرفته 
 است. این ستون های سنگی خود نیز با طرحی مارپیج زینت یافته اند و بسیار دلکش هستند. این 
ستون ها  ایـــن  ــودن  بـ عـــدد  دوازده  ــد.  انـ گــرفــتــه  ــرار  قـ ششتایی  ــف  ردیـ دو  در  دلــربــا  ســتــون هــای 
ــت. نــکــتــۀ جــالــب تــوجــه و حــیــرت انــگــیــز ایــن  ــ ــام مــعــصــوم مــا شــیــعــیــان اس ــ بــه نــیــت دوازده ام
مسجد  ــن  ــح ص بـــه  را  درگــــــاه  ــت  ــف ه ایــــن  و  دارد  درگــــــاه  ــت  ــف ه غـــربـــی  شــبــســتــان  کـــه  اســــت 
بـــا شیشه های  ــد و  ــ ــی چــوبــی دارنـ ــ ــای هــفــتــگــانــه درب ــاه هــ ــ از ایـــن درگ ــرکـــدام   مــرتــبــط مــی کــنــد. هـ
رنگی مزین شده اند. بنابراین توصیفات علت زیبایی و دلربایی این شاهکار معماری به وضوح خود 

را نمایان می کند. 
* شبستان غربی، شبستان تابستانه

همچنین  و  شــیــراز  وکــیــل  مسجد  از  غــربــی  شــبــســتــان  نــگــارهــای  و  نــقــش  و  تــراشــی هــا  ســنــگ 
یکپارچه  گندمک  سنگ  از  سنگتراشه ها  ایــن  اســت.  شــده  گرفته  الــهــام  شــیــراز  مشیر  مسجد 
این  تــراش خــورده اســت و  با ظرافت خاصی  گندمک یکپارچه  انــد. در واقــع سنگ   ساخته شــده 
شبستان  دیوارهای  و  طاق  سنگتراشه ها  بر  عاوه  است.  آورده  پدید  را  باشکوه  سنگتراشه های 
غربی به واسطۀ کاشی هایی خوش رنگ و جا زینت یافته اند. همچنین آسمانۀ شبستان غربی با 
نگاره های اسلیمی و نقش های گل و بته زینت یافته است و با آیاتی از قرآن که با خط ثلث نگاشته 
شده اند زیبایی و شکوه را به حد اعای خود رسانده. سحرانگیز این که کف این شبستان به واسطۀ 
کاشی های فیروزه ای رنگ فرش شده است. این همه زیبایی و جا در یک شبستان جمع شده 
است و بحق چشم ها را به خود خیره می کند. این شبستان به واسطۀ اصول خاص معماری که 
آن به کار گرفته شده است خنک تر از شبستان شرقی است. به همین دلیل در تابستان ها  در 
فیروزه ای  رنگ  است.  گرفته  نام  تابستانه  شبستان  و  است  می گرفته  قرار  استفاده  مورد   بیشتر 
که به منظور کفپوش در شبستان غربی مورد استفاده قرار گرفته است به احساس خنک بودن در 
فصل تابستان کمک می کند. در واقع می توان گفت در این مسجد با استفاده از اصول فنگ شویی 

و تأثیر رنگ ها به یک طراحی ویژه و تأثیرگذار دست یافته اند. 
* شبستان شرقی، شبستان زمستانه

شبستان شرقی هفت ستون دارد. ستون ها در این شبستان خالی از نقش های مارپیچی هستند 
و ساده اند. سقف شبستان شرقی با کاشی کاری مزین و منقش شده است. ستون های هفتگانۀ 
شبستان شرقی درست در مرکز این شبستان واقع شده اند. در مقابل شبستان شرقی یا زمستانه 
 بزرگ که ۶ متر عرض دارد به چشم می خورد. این ایوان به واسطۀ ۸ طاق نما از صحن 

ً
ایوانی تقریبا

اصلی مسجد جدا می شود. این ایوان ۷ جرز آجری دارد.بر سطح جرزهای هفتگانه و همین طور بر 
پیشانی طاق نماهای هشتگانه آیات قرآن با خط ثلث نگاشته شده است. 

در میان آیات قرآن نقش و نگارهایی ظریف از گل و بته دیده می شود. در شبستان شرقی مسجد 
صورتی یک در به چشم می خورد. این در به یک چاه آب باز می شود. راهرویی که از این در به چاه آب 
می رسد با نام راهرو چاه کاو یا گاورو خوانده می شود. در همین قسمت یک حوضچه و یک داالن 

نیز دیده می شود. 
این شبستان،  گذشته  اما در  تبدیل شده اســت.  اوقــاف  مــوزۀ  به  ــار ما  روزگ در  شبستان شرقی 
شبستان زمستانی بوده است و بحق که محیط درون این شبستان و طراحی منحصر به فردش 
کتیبه هایی بر سنگ  گرما بسیار مؤثر است. در داالن شمالی این شبستان  انتقال احساس  به 
مرمر به چشم می خورد. بر این کتیبه با خط خوش نستعلیق بیتی از سعدی شیرازی نگاشته شده 
است.گفتنی است؛ امروز نیکان بزرگ ترین مجتمع فرهنگی گردشگری تفریحی و تجاری شیراز در 
قلب بافت تاریخی در کنار این مسجد، با اقتدار قد برافراشته و جان تازه ای در کالبد بافت اطراف 

آن دمیده است. 

صورتی  ترین مســجد جهان همسایه 
زیبای نیکان 

سرای اصلی بازار کریمخان

که  اســت  دینی  علوم  ارزشمند  بناهای  از  یکی  خــان  مــدرســه 
این  شــد.  ساخته  صــفــوی  عــبــاس  شــاه  حکومت  بــا  همزمان 
بیگ  اســحــاق  محله  در  گــرجــی  ــان  خ وردی  ا...  دســتــور  بــه  بنا 

احــداث  معقول  علوم  فراگیری  بــرای  محلی  عــنــوان  بــه  شــیــراز 
رو این مکان  این  از  آزاداندیش بود  ا... وردی خان فردی  شد. 
دانشگاه  یــک  عــنــوان  بــه  بلکه  مــدرســه  کــاربــری  بــا  تنها  نــه  را 

ادب،  فقه،  حکمت،  چــون  متنوعی  علوم  آن  در  که  عیار  تمام 
جانورشناسی،  شناسی،  زمین  هندسه،  حساب،  علم   نجوم، 

گیاه شناسی و شیمی تدریس می شد، بنا کرد. 
و تمدن یک  بــرای رشد فرهنگ  که  بود  ا... وردی خان معتقد 
جامعه باید به بزرگان علم بها داد تا در این عرصه فعالیت کنند 
از این رو ایده ساخت مدرسه ای را در ذهن داشت تا محلی برای 
بنابراین  باشد.  بزرگی  دانشمندان  و  علما  پروراندن  و  تربیت 
مدرسه خان را تمام با هزینه های شخصی خود احداث کرد. او در 
نظر داشت بعد از اتمام ساخت این مجموعه باشکوه، یکی از 
دانشمندان ایرانی به نام ماصدرا را برای تدریس به این مکان 
از  ضــروری  قسمت های  شدن  ساخته  با  تنها  اما  کند.  دعــوت 
ماصدرا که تا آن زمان دوران تبعیدش را در کهک قم می گذراند 

دعوت کرد تا برای تدریس به شهر شیراز سفر کند.
که در زمینه  را قبول داشت  ا... وردی خان به قدری ماصدرا   
تدریس به او اختیار تام داده بود تا دروس تدریسی را خودش 

انتخاب کند.
قرار  زیبایی  ج های  بر خان  مدرسه  طرف  دو  در  می شود؛  گفته 
خان  کریم  حکومتی  ارگ  بر  این که  دلیل  به  که  اســت  داشته 
عــده ای  گرفته همچنین  قــرار  مــورد تخریب  بــوده   زنــد مشرف 
با  زنــد  کریمخان  جنگ  جریان  در  را  ج  بــر دو  ایــن  تخریب  دیگر 
 محمد حسین قاجار می دانند. امروزه تنها قسمتی از پایین این 
ــرق کــــاری  ــ ــع ــ ج هــــا بــــه جــــــای مــــانــــده تــــا یــــــادگــــــاری از م بــــر
ــنـــد.  بـــاشـ زمــــــــان  آن  در  خــــــود  اســــــتــــــادان   هـــنـــرمـــنـــدانـــه 

* معماری مدرسه خان شیراز
ــدازه ۵۰۰۰  ــ ــه انـ ــه و دانــشــگــاه در زمــیــنــی وســیــع ب ــدرس ایـــن م

عنوان  بــه  طبقه  دو  در  متر   ۷۷۰۰ ــدود  ح زیربنایی  و  مترمربع 
مشغول  خــود  زمـــان  مــدرســه  زیباترین  و  تــریــن  بـــزرگ  از  یکی 
مدرسه  به  ورودی  راه  که  اصلی  داالن  بــود.  طــاب  ــرورش  پ به 
ــی و  ــای ــب ــده مـــی شـــود کـــه بـــه زی ــاه ــان اســــت، هــشــتــی مــش خــ
ــی کـــاری  ــاش ــام تـــر بـــه دســـت اســـتـــادانـــی ک ــم ــه ت ــرچ  مـــهـــارت ه
شده است. در باالی هشتی ورودی مکانی است که ماصدرا 
در آن تدریس می کرده از این رو به تاالر ماصدرا مشهور است. 
که  اســـت  داالن  دو  مـــدرســـه  ایـــن  هــشــتــی هــای  طــرفــیــن  در 
ــد، در ایــــن داالن هـــــــا پــلــه هــایــی  ــی رســ بـــه حـــیـــاط مـــدرســـه مــ
تــعــبــیــه ایــــــن ســـاخـــتـــمـــان  طـــبـــقـــه دوم  ــه  ــ بـ ــن  ــ ــت ــ رف  بـــــــرای 
گــونــه ای ساخته شــده که دارای   شــده اســت. ایــن مدرسه به 
بــرای محصان خود بــوده اســت. بدین صــورت که  خوابگاهی 
هر طاب برای خود حجره ای مشخص داشته است تا در طول 

دوران تحصیلش در آن اقامت داشته باشد. 
در زمان ایتدای ساخت مدرسه دارای ۱۰۰ حجره بود که متأسفانه 
حجره ها  ایـــن  پــشــت  در  اســـت.  مــانــده  بــاقــی  حــجــره   ۷۰  تنها 
داالن هایی وجود دارد که در واقع همانند راه های ارتباطی بین 

این حجره ها می باشد. 
در سراسر این مدرسه هنر کاشی کاری ایرانی به چشم می خورد که 
به زیبایی هرچه تمام نقش هایی از گل بوته های اسلیمی درختان، 
پرندگان و ترنج بر آن کشیده شده است. همچنین آیات قرآن 
 به صورت کاشی کاری در جای جای مدرسه خان دیده می شود.
در  کــه  اســت  طاقی  مــدرســه  ایــن  بخش های  زیباترین  از  یکی 
پشت هشتی مدرسه قرار گرفته و می توان عالی ترین نوع کاشی 

کاری را در آن مشاهده  کرد.

ــار واقـــع  ــگـ ــازار زرنـ ــ ــیــس اتــحــادیــه طـــا و جـــواهـــر شـــیـــراز گــفــت: بـ رئ
بــهــتــریــن  ــد  ــ ــوان ــ ــی ت مــ نـــیـــکـــان  تـــفـــریـــحـــی  و  ــاری  ــ ــج ــ ت مــجــتــمــع  در 
ــای  ــ ــی ه ــ ــروش ــ ــاف ــ ــت ط ــیـ ــالـ ــعـ بــــــــرای فـ ــت  ــیـ ــعـ ــوقـ  انــــتــــخــــاب و مـ

این شهر باشد.
به گزارش جام جم محمدحسین مستغنی با اشاره به این که فعاالن 
بازار طا در شیراز بعد از بازار زرگرها، انتخابی به جز بازار زرنگار واقع 
سایر  روی  بــر  صنف  ایــن  فــعــاالن  گفت:  نــدارنــد  نیکان  مجتمع  در 
 مجتمع های تجاری موجود در شهر به هیج وجه حسابی باز نخواهند 
مکانی  موقعیت  دارای  نــیــکــان  مجتمع  ایــن کــه  بــیــان  بــا  کــــرد.وی 
ــار به  ــفـــت: بــــــازار زر نـــگـ و مـــعـــمـــاری مــنــحــصــر بـــه فــــرد اســـــت، گـ
امــکــانــات  بـــودن  دارا  ــا  ب مجتمع  ایـــن  در  تخصصی  بــــازاری  عــنــوان 
فــعــالــیــت هــای صنفی  بــــرای  انــتــخــابــی  بــهــتــریــن  مـــــدرن،  و  روز   بـــه 

حرفه ای و تخصصی است. 
طا  اتحادیه  این که  به  اشــاره  با  شیراز  جواهر  و  طا  اتحادیه  رئیس   
ــازار واقـــف اســت،  و جــواهــر شــیــراز بــه تــمــام مــزایــا و محاسن ایــن بـ
شیراز  طافروشی های  از  برخی  نیز  حاضر  حــال  در  می کند:  عنوان 
ــــوده و کــمــا ایــن کــه  ــد در ایـــن مجتمع ب ــک واحــ ــال خــریــد ی ــب ــه دن ب
ایــجــاد  آن  در  کـــار  و  کــســب  رونـــق  و  افــتــاده  راه  ــازار  ــ ب ایـــن  چنانچه 

آن بــه شــدت افزایش  شــود ســرمــایــه گــذاری فــعــاالن ایــن صنف در 
 یابد.

ح توسعه حرم مطهر بازار زرنگار تنها جایگزین بازار * با اجرای طر
 زرگرهاست

این فعال بازار طا البته به استقبال تعدادی از طافروشی های شیراز 
و  می کند  اشــاره  نیز  گذشته  ســال  چند  طی  زرنگار  تخصصی  ــازار  ب از 
ح توسعه حرم مطهر   توضیح می دهد: چند سال پیش که موضوع طر
شاهچراغ )ع( به تصویب رسیده و تصمیم به اجرای آن گرفته شد، مقرر 
گردید تمام واحد های صنفی اطراف حرم خریداری و تخریب شود. در 
این زمینه یکی از محل های کسب و کار مهمی که در محدوده اطراف 
حرم قرار داشت بازار طافروشی های شیراز یا همان بازار زرگرها بود؛ 
 بازاری که بسیار متراکم بوده و قیمت سرقفلی های آن نیز بسیار باال 
طافروشی های  بــرای  انتخاب  و  مکان  بهترین  شرایط  آن  در   اســت. 
ــی کـــــه فـــــعـــــاالن ایـــــــن بـــــــازار  ــ ــایـ ــ ــن جـ ــ ــریـ ــ  شـــــیـــــراز و نـــــزدیـــــک تـ
ــوده به  ــ مـــی تــوانــســتــنــد مــحــل کــســب و کـــار خـــود را بـــا خــیــال آسـ
الــبــتــه در هــمــان زمــان  ــود؛  ــ ب انــتــقــال دهــنــد مجتمع نــیــکــان  آنــجــا 
ــد واحـــد  ــری چــنــدنــفــر از فـــعـــاالن صــنــف طــافــروشــی نــســبــت بـــه خ
ح توسعه  در ایــن بـــازار اقـــدام نــمــودنــد؛ البته بــا تــوقــف اجـــرای طــر

ج از خطر تهدید خــرابــشــدن خــار زرگــرهــای شــیــراز  ــازار  بـ  حــرم مطهر 
ح توسعه حرم مطهر شاه چراغ)ع(   شد.مستغنی با اشاره به این که طر
ح لغو نشده است، گفت: به  کماکان در جریان بوده و اجرای این طر
ح بر مبنای طرحی که تهیه  گفته مسئوالن مرتبط زمان اجرای این طر
ح است  می شود و عملیاتی کردن آن بر اساس تدوین چشم انداز طر
ح به مرحله اجرا هم خواهد  اما در مجموع با رسیدن به اجماع، این طر

 رسید.
وی خاطر نشان کرد: در هر شرایط هر زمانی که مقدمات اجرای این 
ح فراهم شــود موضوع تخریب بــازارهــای اطــراف حــرم بــاز هم به  طــر
 بهترین انتخاب برای فعاالن بازار طا که محل 

ً
جریان افتاده و قطعا

نیکان  زرنگار مجتمع تجاری  بــازار  این منطقه است،  در  آنها  کسب 
است.

که طالفروشی های شیراز در منطقه ای پر رونق و در  * چه بهتر است 
مجتمعی مدرن تجمیع شوند

مستغنی در خصوص این که تجمیع طافروشی ها و متمرکز بودن آنها 
در یک محور یا یک مرکز تجاری الزم، ضروری و اجتناب ناپذیر است، 
گفت: تمام فعاالن بازار طا، بر اهمیت این تمرکز واقف هستند؛ در 
این راستا تک بودن یک واحد طافروشی در منطقه ای از شهر نه تنها 

مزیت محسوب نشده بلکه رونق چنین واحدهایی نسبت به سایر 
شهر  از  بخش هایی  در  متمرکز  صورت  به  که  طافروشی  واحدهای 

واقع شده اند به نسبت کمتر می باشد.
 وی با تأکید بر اهمیت و ضرورت تجمیع و تمرکز طافروشی ها در یک محل 
گفت: چه بهتر است که این تجمیع در منطقه ای پر رونق از حیث 
کسب و کار و در مجتمعی مدرن با معماری سنتی و دارای امکانات به 

روز مانند مجتمع نیکان انجام شود.

رئیس اتحادیه طال و جواهر شیراز خبر داد:

 بازار زرنگار بهترین انتخاب برای فعالیت های صنفی حرفه ای 

مدرسه ای به نام خان؛ 
همسایه صمیمی نیکان

خبر
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اجتماعی
اقتصادی

فعال بازار طالی شیراز عنوان کرد:

چراغ های روشن بازار زرنگار انگیزه 
ــازار تخصصی را  ــ حــضــور در ایـــن ب

مضاعف  می کند
رئیس ســابق اتحادیه طــا و جواهر شــیراز و فعال 
 باســابقه ایــن بــازار معتقــد اســت: روشــن شــدن 
چراغ های بازار نگار در مجتمع تجاری نیکان، انگیزه 
حضور طافروشی های شیراز در این بازار تخصصی 

را مضاعف خواهد کرد.
بــه گــزارش جام جم رضــا راســخ با اشــاره بــه این که 
در جلســاتی که در گذشــته با هیأت مدیره شرکت 
عمران توسعه و مجتمع تجاری نیکان داشتیم به 
آنان ارائه راه حل هایی تشویقی برای حضور هر چه 
بیشتر فعاالن صنف طا در بازار زرنگار را پیشنهاد 
دادیم. این فعــال بازار طا، با اشــاره بــه این که حل 
مشکات اقتصادی و مشکات گریبان گیر بازار طا 
از جمله موضوع مالیات بر ارزش افزوده به عنوان 
بای جان صنف طافروشی ها می تواند رونق قابل 
توجهی را برای این بازار به همراه داشته باشد، گفت: 
با رونق بازار و ســاماندهی شــرایط اقتصــادی قطعًا 
اقبال بسیاری از طافروشــی ها به سرمایه گذاری و 
حضور در بــازار زرنگار بــه عنوان بــازار تخصصی طا 

افزایش خواهد یافت.
وی در ادامــه بــه مزیت هــای تجمیــع واحدهــای 
صنفــی طافروشــی در یــک مجتمــع و در یــک بــازار 
تخصصی اشاره و عنوان کرد: بی شک تمرکز و تجمع 
واحدهــای صنفــی فعــال در بــازار طا یــک ضرورت 
انکارناپذیر و یک ایده بسیار خوب و الزم االجراست. 
 به گفته راسخ با این شرایط، مسائل امنیتی مرتبط با 
طافروشی ها لحاظ شده و دغدغه های موجود در 

این زمینه مانند سرقت طافروشی حل می شود. 
از سوی دیگر تجمیع طافروشی ها در تمام شهرها 
امری مرسوم و از حیث امنیتی بسیار ضروری است. 
تجمیــع  همچنیــن  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
طافروشــی ها در یــک مجتمــع فضــای مناســبی را 
برای فروشندگان و نیز مشتری های این بازار ایجاد 
کرده و دست مشتری را برای انتخاب کاالی مورد نظر 
خود باز می گذارد. در این شرایط مشتری می تواند با 
توجه به تنوع انواع مصنوعات با دید بازتری دست 
به انتخــاب زده و بــا خیال راحــت تری خریــد نماید.
این فعال بــازار طای شــیراز یادآور شــد: در صورت 
تجمیع واحدهای صنفی طافروشی در یک مجتمع 
تخصصی، ارتباطــات مؤثرتــری میان فروشــندکان 
و مشــتریان ایجــاد شــده و از طرفــی بــا وجــود ایــن 
تمرکز در مجتمعــی مدرن، امکانات مناســبی برای 
دسترســی فعــاالن بــازار بــه مســایل حاشــیه ای 
اتفاقــات و موضوعــات جهانــی فراهــم   بــازار و 

می شود.

خبر
ــری نــیــکــان با  ــگـ ــردشـ ســـاخـــت مــجــتــمــع فــرهــنــگــی، تـــجـــاری و گـ
سرمایه گذاری شرکت عمران و توسعه فارس و با مشارکت شرکت 
عناصر  احــیــای  و  ســرمــایــه گــذاری  هــدف  بــا  ایـــران  شهری  بازآفرینی 
فرهنگی و سنتی گرانقدر باقیمانده از دوران تاریخی همانند مدرسه 
خان که جایگاه و محل تدریس فیلسوف عالیقدر صدرالمتألهین 
ا... ســیــدنــورالــدیــن  آیـــت  آرامـــگـــاه مـــرحـــوم  ــدرا شـــیـــرازی،  ــاصـ  مـ
حسینی الهاشمی، محل شهادت حضرت آیت ا... سیدعبدالحسین 
دستغیب، منزل مرحوم حضرت آیت ا... شیخ بهاءالدین محاتی و 
مشاهیر و بزرگان دیگر است در بافت فرهنگی و تاریخی شیراز آغاز 

شده است. 
اطــراف  در  مترمربع  هــزار   ۳۳ مساحت  به  زمینی  در  مجتمع  ایــن 
عنوان  به  شیراز  زنــد  خــان  لطفعلی  خیابان  در  واقــع  خــان  مدرسه 
بر  بالغ  زیربنایی  با  و  اقامتی  و  گردشگری، فرهنگی، تجاری  مجتمع 
۴۶ هزار مترمربع و در سه طبقه که شامل ۱۴2۳۸ مترمربع فضای 
تجاری)بازارهای سنتی(، ۷2۰۰ مترمربع فضای اقامتی )هتل سنتی( 
فضاهای  مترمربع   ۴۵۰۰ تــجــاری،  انــبــاری  فضای  مترمربع   2۴۵۰ و 
مترمربع   9۰۰۰ و   )-۱ طبقه  )در  پارکینگ  مترمربع   ۱۳۵۰۰  فرهنگی، 
ریال  میلیارد   ۱۸۰۰ بر  بالغ  سرمایه گذاری  با  می باشد،   محوطه سازی 
ــده و بخش های  ــی ــام رس ــم ات ــه  ب فــرهــنــگــی  ــاری و  ــج ت بــخــش هــای 

گردشگری در حال تکمیل می باشد.
شیراز  شهر  گردشگری  محور  دهنده  اتصال  حلقه  مجتمع  ایــن 
شروع  خــان  کریم  ارگ  و  وکیل  بــازار  زنــدیــه،  مجموعه  از  که  اســت 
نیکان  مجتمع  طــریــق  از   ، مــشــیــر ــرای  ــ س بــه  رســیــدن  از  پــس  و 
ــراغ)ع( مرتبط ــچـ ــاهـ ــاریــخــی خـــان و حـــرم مــطــهــر شـ ت  بـــه مـــدرســـه 

 می شود.
ثـــــار تـــاریـــخـــی مــهــم دیـــگـــری چــــون نــارنــجــســتــان قــــــوام، خــانــه   آ
زینت الملوک، مسجد نصیرالملک در اطراف این پروژه واقع شده 
و  فرهنگی  فعالیت های  بر  عــاوه  نیکان  مجتمع  احــداث  اســت. 
تجاری در منطقه بافت تاریخی نتایج و ثمرات دیگری را نیز در پی 

ح زیر قابل ذکر است. خواهد داشت که اهم آن به شر
بــــاارزش تــاریــخــی باقیمانده  اثـــر  احــیــای مــدرســه خـــان بــه عــنــوان 
پــاکــســازی  و  گــردشــگــری  مــرکــز  ــک  ی ــوان  ــن ع ــه  ب از دوران صــفــویــه 

فــضــاهــای مــزاحــم اطــــراف آن تــقــویــت مــحــور تــاریــخــی، گــردشــگــری 
کـــــازرون  دروازه  بـــه  و  شـــــروع  اصـــفـــهـــان  دروازه  از  کـــه   شـــیـــراز 

ختم می گردد.
توسعه و تقویت بخش گردشگری زندیه که از بازار وکیل شروع و 

به مدرسه خان ختم می شود.
توسعه  و  شــیــراز  مذهبی  فرهنگی،  اقــامــتــی،  فضاهای  توسعه   -
گردشگری - احیا و ترویج معماری اسامی، ایرانی - تغییر و تحول 
پیرامونی   - ساکنان  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  وضعیت  در 
مجتمع تغییر نگرش به الگوی بهسازی شهری و توسعه و ارتقای 

بافت از طریق اجرای پروژه های مشابه در دیگر نقاط منطقه.
ــوزه  ــ ح در  ــارس  ــ ــ ف تـــوســـعـــه  و  ــران  ــ ــم ــ ع ــت  ــرکـ شـ ــد  ــن ــل ب هـــمـــت   * 

سرمایه گذاری 
 شـرکت عمـران و توسـعه فـارس به منظور ایجـاد توسـعه و گسـترش 
ــود با  ــالــت خـــ ــرای ایــفـــــای رســـ ــ ــاز و ب فــعــالــیــت هــای ســـــاخــت و ســـ
سیاسـت های اقتصـادی و عمرانـی دولـت جمهـوری اسامی ایران و 
حضور مؤثـر در بازار مسـکن و ایجـاد زمینـه مناسـب جهت سـاخت 
از  برخـورداری  نیز  و  الگـوی مصـرف  رعایت  بـا  انبوه مسـکن  و سـاز 
گردیده  موجـب  سـاختمان  صنعـت  زمینـه  در  زبـده  و  مجـرب  تیم 
بـه  سـاختمان  حــوزه  در  کـه  شـرکت  مشـی  خط  مبنای  بر  تا  اسـت 
می باشد،  شـرکت  فعالیت  بخش های  اصلی ترین  از  یکـی  عنـوان 
اختصـاص  خـود  بـه  را  سرمایه گذاری ها  حجـم  از  عظیمـی  بخـش 
دهد.در حـال حاضـر نیز وزارت راه و شهرسـازی بـا تأکید بـر ضرورت 
مسـکن  صنعتی سازی  اصلـی  هـدف  صنعتی سازی،  شـکل گیری 
آوردن  پایین  بـا  تـوأم  سـازی،  سـبک  سـازی،  مقـاوم   ، کشـور در  را 

هزینـه های جاری عنـوان می کنـد. 
صنعتی سـازی  ۶۰درصـــد  صـــــورت  بــه  سـاختمان  ــازه ای  ســـ بخـش 

غــیــر  ــــــش  ــخـ بـ در  و  مــــی گــــیــــرد  صــــــــورت 
ــه شـــــامــل مــؤلــفـــــه هــای داخــلــی  ــازه ای ک ــــ سـ
تـــــا   ۳۰ حـــــــــدود  ــــود  ـــ مــــی شــ ــتـــمـــان  ــــــاخـ سـ
صــورت صنعتی سازی  روش  بـه  ــد  ــ  ۴۰درص

۳۵درصـد  صنعتـی  غیر  روش  در  می گیرد.   
ــا در  مــنــابــع ســـــاخــتــمــان از بــیــن مــــی رود امـ

۳۰درصـــــد  سـاختمان  صنعتی سازی  روش 
یعنـی  می گیرد  صــورت  منابـع  صرفه جویی 
بیشـتر  ۳۰درصـــد  می تـوان  منابع  همـان  بـا 

سـاخت.
حـدود  پرتـی  بـا  کشـور  در  ــرژی  ـــ ان مصـرف 
اقتصـاد  ــرای  بـ ــزرگ  بـــ ضــایــعـــــه ای  درصـــد   ۳۰
کشـور بـوده و از آنجـا کـه بخـش بزرگـی از مصـارف انـرژی مربوط بـه 

بخـش های خانگـی و مسـکونی اسـت.
بهبـود  بـــــرای  مسـئولیت  بیشـترین  صنعتی سازی  در  بنابراین   
نمـودن  بــه روز  و  سـاختمانی  مصالـح  اسـتانداردسـازی  و  وضعیت 
اکــنــون  هـــــم  کـــــه  ــوری  طـــ بـــــه  مــی گــیــرد،  ــرار  قـــ مـدنظـر  سیسـتم ها 
مترمربع  بر  سـاعت  کیلووات   ۱2۰ انـرژی  مصـرف  جهانـی  اسـتاندارد 
در سـال اسـت در حالـیش کـه در سـاختمان های نوسـاز بـه روش 
سـاختمان های  در  و  مترمربـع  بـر  سـاعت  کیلووات   ۳۱۰ سـنتی 
فرسـوده ۵۸۰ کیلووات در سـاعت اسـت بنابراین بـا صنعتی سازی 
ــه اســـــتــانــدارد جــهــانـــــی مــصـــــرف انـــرژی  ســـــاخــتــمــان مــی تـــــوان بـــ

 رسـید. 
پـروژه   9 گذشـته  سـال های  در  فـارس  توسـعه  و  عمـران  شـرکت 
ح زیر بـه  بـزرگ مذکور را بـا زیربنـای بالـغ بـر 2۷۰.۰۰۰ مترمربـع بـه شـر

اتمام رسـانده اسـت: 

- مجتمع مسکونی ۶۸۶ واحدی گلستان شیراز
 مرکز فرهنگی - مذهبی گلستان

 - مرکز خرید گلستان
- احداث کارخانه تولید کارت های هوشمند

ج - مجتمع تجاری اداری بین المللی پارسیان کر
- مجتمع تجاری - اداری وصال

- فاز اول مجتمع مسکونی آسمان صدرا با 2۵۴ واحد مسکونی
در  مسکونی  واحــد   ۷۰۰۰ ساخت  در  سرمایه گذاری  و  مشارکت   -  

ونزوئا
- فار دوم مجتمع مسکونی آسمان صدرا با ۶۵۶ واحد مسکونی

ــا کـــاربـــری هـــای  ـــ ــال دیـــگـــر ب ــروژه فــعـــ ــ ـــ ــ پ ــز ۵  ــی ــر ن در حـــــــال حــاضـــ
آمـــوزشـــــــی،  فــرهــنــگــی،  ــاری،  ــ ــج ــ ت اداری،  خـــدمـــاتـــی  ــی،  ــکــون مــســـ
ــر در دســـــت انــجــام  ح زیـ ــر ــه شـــ ــانـــی، اقــامــتــی و گــردشـــــگــری ب  درمـ

اسـت:
- پروژه تجاری - مسکونی آسمان صدرا )فاز ۴(

- مشـارکت و سرمایه گذاری در پـروژه مجتمـع گردشـگری- تجـاری 
فرهنگـی نیکان

- سرمایه گذاری در احداث پروژه تجاری اداری باران
- مجموعه هتل های میراثی نیکان

- پروژه تجاری، اداری و محله ای آسمان صدرا. 

وجود بافت های فرسوده در یک شهر فقط نازیبایی و هزینه به بار 
نمی آورد بلکه طبق رویکردهای جدید مرمتــی می توان با تلفیقی 
از اقتصــاد و فرهنگ به احیای آنها پرداخت و برای شــهر و کشــور 

درآمدهای پایدار ایجاد کرد.
 امــروزه بخــش زیــادی از درآمدهــای اقتصــادی جهــان در پرتــو 
»صنعت گردشگری« حاصل می شود. این صنعت که این روزها 
دامنه گسترده ای پیدا کرده و تنوع شــاخه ها و زیرمجموعه های 
آن فراتــر از انتظــارات رفتــه اســت در ســال های اخیــر بافت هــای 
فرســوده را نیز زیر چتر حمایت خود گرفته و نه تنها این بافت ها 
دیگــر ناکارآمــد نیســتند بلکــه بــا نگاهــی تحول گــر بــه عرصــه ای 
 درآمــدزا و جــذاب بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی تبدیــل 

شده اند.
پیــش از ایــن پهنه هــای وســیع بافت هــای فرســوده، در زمــره 
 معضاتی قــرار می گرفــت که مدیــران شــهری را گاهی بــه چالش 
می کشید اما این روزها با دســته بندی این بافت ها به گونه های 
با ارزش و بی ارزش به لحاظ فرهنگی، تاریخی و اقتصادی گویا کار 
بــرای مدیران راحت تــر شــده و جزئــی از دغدغه های آنهــا تعدیل 

یافته است.
شــیراز شــهری بــا قدمــت تاریخــی طوالنــی اســت؛ بافــت تاریخی 
این کانشــهر پرآ وازه، بــه دلیل دارا بــودن پتانســیل های تاریخی 
منحصر به فرد، ظرفیت عظیمی در جذب گردشگر داخلی و خارجی 
، عــاوه بر این که  دارد.بافت تاریخی و ســنتی واقع در مرکز شــیراز
زمینه ای مهیا برای رونق صنعت گردشــگری محسوب می شود، 

قلب تجارت این شهر هم به حساب می آید.
همچنان که معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر اخیرش به این 
کانشهر اعام کرد، بیشتر محله های بافت قدیم شیراز به دلیل 
این که پیش زمینــه تاریخــی دارد، می تواند با رویکرد گردشــگری 
احیا شده و ظرفیت بسیار باالیی برای رونق گردشگری و اقتصاد 

شهری این منطقه به همراه داشته باشد.
گذشــته از تمام محسنات و مزایای ســرمایه گذاری در بافت های 
تاریخــی کــه مهــم تریــن آن، رونــق گردشــگری و تجــارت در تــار و 
پود آنهاســت، امــروزه میــراث فرهنگــی را در دنیا ثــروت فرهنگی 
می نامند. ثــروت فرهنگی بایــد از دو نظر مورد بررســی قــرار گیرد. 

ثروت فرهنگی از نظر معنوی و ثروت فرهنگی از نظر مادی. 
میراث فرهنگی و بافت های تاریخی و ســنتی شــهری هر جامعه، 
مهــم تریــن رکــن هویتــی آن جامعــه بــوده و در تحکیــم خــود 
بــاوری مــردم آن منطقــه نشــی اساســی دارنــد. بناهــای تاریخــی 

بیشــترین جوهــره هویت مــا را در طــول قــرون و هزاره هــا با خود 
حمل کــرده انــد. اروپایی هــا می گوینــد اگر کشــوری بنــای تاریخی 
 نداشــته باشــد مانند انســانی اســت که حافظه خود را از دســت 

داده است. 
انسان ها به طور غریزی همواره به دنبال اصل و ریشه خود است. 
آن ها که سطحی نگر هستند به دانستن کم قانع هستند و آن ها 
که ژرف نگرتر هســتند به عمــق می رونــد، کاوش می کنند، تاش 

می کنند تا ریشه هایشان را بیابند. 
یکی از نقاط قوت بی بدیل بافت های تاریخی معماری منحصر به 
فرد آنهاســت؛ معماری مهم ترین عامل در گردشــگری فرهنگی 
به شــمار می آید، چرا که معماری هر قــوم ملتی برگرفتــه از محیط 
جغرافیایــی آنان بــوده، فرهنــگ و آداب و ســنن جامعه و شــیوه 

نگرش مردم به زندگی را در خود منعکس می کند. 
مفهوم بازتولید معماری ســنتی به معنای دوباره سازی معماری 
ســنتی ایران بر مبنــای شــرایط سیاســی، اقتصــادی، اجمتماعی، 
فرهنگــی و جغرافیایــی حاکــم بــر جامعــه فعلــی اســت. ایــن کار 
نیازمنــد تحقیقــات وســیع و بســیار ظریــف اســت اما گر درســت 
انجــام گیــرد، نتایج بســیار خوبــی را بــر جــای خواهد گذاشــت که 
 توســعه و تقویــت گردشــگری از جملــه مهــم تریــن ایــن نتایــج 

است.

تبلور گردشگری از دل بافت های فرسوده

سرای اصلی بازار زرنگار

نمایی زیبا از سقف های بازار کریمخان
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نیکان؛ وکیلی مدرن 
بازار وکیل

مجموعه بازار وکیل یکی از مشهورترین بازارهای سنتی و تاریخی ایران است.
این بــازا از نظر معمــاری دارای ٣ فضــای عبور و مرور مشــتریان، حریــم مغازه، 

فضای مغازه است.
این اثر در تاریخ ۱۷ تیر سال ۱۳۵۱ با شــماره ثبت 92۴ به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.
ایــن بــازار کــه در کنــار حمــام و مســجد وکیــل قــرار دارد مجموعه گردشــگری 
گرانبهایی را به وجود آورده که گردشگران زیادی در سفر به این شهر از این سه 

جاذبه تاریخی عصر زندیه دیدن می کنند.
بازار از مصالح گچ، آهک و آجر ساخته شده و ستون های آن که از جنس سنگ 
تراشیده است باعث شده که این بازار از محکم ترین بناهای عصر زندیه باشد. 
معماری این بازار مثل بازار الر و بازارچه اصفهان اســت اما عــرض بازار وکیل از 
دیگر بازارها بیشتر است. بازار، پنج در بزرگ دارد که در چهار طرف آن قرار گرفته 
است. در گذشته، ارتفاع سقف چهارســوق بازار ۱۱ متر بود اما بعد از این که در 
کف آن خاک ریزی انجام شد ارتفاعش به ۱۰ متر رسید. قبا ً در زیر سقف چهار 
سوق حوض مرمر وجود داشــت اما االن این حوض از بین رفته است. در زیر 
 سقف این بازار دریچه ها و روزنه هایی قرار دارد که نور و هوای کافی را به درون 
حجره های آن می رساند. درباره فلسفه ساخت این بازار، نقل می شود که شاه 
ح آن را در شیراز ریخته است. هنگامی که  زند، پس از دیدن بازار قدیمی الر، طر
کریم خان زند برای سرکشی به شهر الر رفته بود، با دیدن بازار قیصریه شهر الر، 
تصمیم می گیرد بازاری شبیه به آن در شیراز بنا کند تا محلی برای تجمع کسب 

و کار و امور اقتصادی مردم باشد.
 بــر اســاس نوشــته های تاریخی، ســاخت بــازار وکیــل شــیراز به دســتور کریم 
خان زند در سال ۱۱۷2 هجری قمری آغاز می شــود و پس از گذشت 2۱ سال در 
ســال ۱۱9۳ هجری قمری، آخرین مراحل ســاخت آن به پایان می رسد. مصالح 
، گچ، آجــر و آهــک بوده کــه روی  ســاختمانی بــه کار رفته در ســاخت ایــن بــازار

پایه هائی از تخته سنگ های تراشیده، قرار گرفته است.
تمام کارهای بازرگانی، خرید و فروش کاالهای داخلی و خارجی و مبادالت پایاپای، 
صدور یا دریافت حواله جات و صرافی ها، همگی در حجره های این بازار انجام 
می گرفته و در واقع، بــازار وکیل مانند قلب اقتصادی شــیراز بوده اســت. بازار 
وکیل، سازمانی داشته که بازرگانان می توانســتند با اطمینان کامل، کاالهای 
خــود را در آن به امانــت بســپارند و در مواقــع ضــرورت از آن اســتفاده نمایند. 
فرصت الدوله شیرازی در آثار عجم، درباره جایگاه و موقعیت این بازار چنین 

می نویسد:
این بــازار از نزدیکــی دروازه اصفهــان تا مدخــل بازارهای قدیــم، امتــداد دارد و 
مشتمل بر حجره هایی با ســکوی پهن در طرفین و ۷۴ دهانه طاق های بلند 
و خوش تناســب بوده اســت و چهار ســوق بلندی در میان آن قرار داشته که 

بازارهای فرعی، غربی و شرقی آن را قطع می نموده است.
درســت هماننــد تمــام بازارهــای ســنتی ایرانــی، بخش هــای مختلــف بــازار 
وکیــل، در قدیــم بــه نســبت مشــاغلی کــه در هــر بخــش بــازار تجمــع کــرده 
بودند، بــه نام هــای خاصی مثل بــازار بــزازان، بــازار مســگرها، بــازار کاهدوزها 
و اســامی از ایــن دســت شــناخته می شــدند. در حــال حاضــر هــم بــا وجــود 
جریــان داشــتن امــور اقتصــادی و داد و ســتد در بــازار وکیــل، روح اصلــی بــازار 
حفــظ شــده، امــا قســمت های مختلــف بــازار بــا نام هایــی مثــل بــازار وکیــل 
جنوبــی و بــازار روح ا...، روی تابلوهــای راهنمــا نشــان داده شــده اســت. ایــن 
، هــم اکنــون محــل فــروش کاالهــای مختلــف ایرانــی و وارداتــی اســت.  بــازار
برجســته ترین کاالهایی که در آن به فروش می رســد، انواع فرش های دست 
بــاف و ماشــینی ایرانــی، پارچــه و زیــور آالت ســنتی هســتند. در واقــع بیشــتر 
، امروزه در اختیار فرش فروشــان و پارچه فروشــان قرار  بخش های اصلی بــازار
دارد. ســرای مشــیر هم یکــی از بخش هــای بازار اســت که عــاوه بــر معماری 
 زیبــای آن، مرکــزی بــرای ارائــه انــواع صنایــع دســتی و زیــورآالت ســنتی ایرانــی

 است.

مجتمع تجاری گردشگری نیکان: 
در حــدود 2۴۰ ســال بعــد از ســاخت مجموعــه بــازار 
وکیــل و در حالــی کــه هــر روز بــر شــهرت ایــن یــادگار 
کریــم خــان اضافــه می شــود، در هــوای وکیــل و در 
همســایگی مدرســه خان کــه خــود حرف هــای زیادی 
 برای گفتن دارد، مجموعه ای ارزشــمند با معماری ای
روح افزا قد کشید؛ این بنا با نام نیکان به همت شرکت 
عمران توســعه فارس ســاخته شــد تا بعد از گذشت 
، با شیوه ای مدرن،  بیش از دو قرن در قلب یک شــهر
زبان گویای وکیــل و گواهی از عظمت معمــاری ایرانی 

اسامی باشد.
امروز نیــکان با معمــاری منحصر بــه فرد برای نشــان 
دادن تفاوت هــا، همســایه صمیمــی وکیــل شــده و 
برای تمام ابنیه های میراثی تاریخی اطراف خود از زنده 
شدن ها حرف می زند؛ در سقف گنبدی شکل نیکان 
می تــوان انعــکاس روزهــای طاییــش را بــه روشــنی 

نظاره کرد.
پروژه نیــکان در محدوده ای از بافت فرســوده شــیراز 
که نزدیک به ۱۸۷ پاک ثبتی شامل خانه های قدیمی و 
اماک تجاری را شامل می شــود، طراحی شده و اجرای 

آن از سال ۱۳9۱ آغاز شده است؛ 
مدرسه خان به عنوان یک پاک ثبتی مهم و تاریخی در 

محوریت طراحی این پروژه قرار گرفته است. 
اجرای پــروژه عمرانی حتــی در مقیاس کوچــک در دل 
بافت فرسوده شــهری مشــکات خاص خود را دارد؛ 
حال آن که پــروژه بزرگی همچون نیــکان در نقطه ای از 
شهر اجرا شــده اســت که محدودیت های ترافیکی و 
مجاورتی به لحــاظ وجود ابنیــه تاریخی و میراثــی دارد؛ 
شرایطی که باعث شده است آجرهای نیکان با صبر و 
حوصله مضاعفی روی هم چیده شده و بنایی منحصر 

به فرد را خلق کنند. 
این پروژه در ســه طبقه و بــا ۴۵۰ واحد تجــاری احداث 
شــده اســت؛ طبقه زیرزمین دارای بیــش از ۴2۰ واحد 

پارکینگ است. 
در طبقــه همکــف مجموعــه نیــز فضاهــای مختلــف 
فرهنگــی، اقامتــی و گردشــگری احداث شــده اســت.
مجموعه اقامتی و گردشگری این مجتمع نیز شامل 

هتل سنتی و رستوران است. 
 به وجود بقاع متبرکه امامزادگان واجب التعظیم نیز از 
داشــته های منحصر به فرد مجتمع نیکان اســت؛ در 
حال حاضر ســاختمان این بقــاع متبرکه متناســب با 

پروژه نیکان در دست احداث است.
ثــار مثبــت و ارزشــمندی بــر  مجتمــع نیــکان امــروز آ
منطقــه  اجتماعــی  و  اقتصــادی  فرهنگــی،  ابعــاد 
گذاشــته و ایــن اثــرات در آینــده افــزون خواهــد شــد. 
مجتمــع نیــکان، ارزش افــزوده زیــادی بــرای منطقــه 
ایجــاد خواهــد کــرد کمااین کــه در حــال حاضــر نیــز 
 اثــرات نیــکان بــر بافــت و منطقــه کامــا محســوس

 است.
پروژه نیکان با اثرات سازنده در بافت فرسوده الگویی 
برای بازآفرینی محیط شــهری و بافت هــای فرهنگی و 

تاریخی است.


