
9 خوان میراث فرهنگی برای 
آزادسازی کاروانسرای سمنان

آینده ای روشن،  در انتظار 
صنعت گردشگری سمنان

بهره برداری تصفیه خانه 
فاضالب شهمیرزاد

 و آبرســانی به 19 روستا

ظرفیت کاروانســرای سمنان برای
 تبدیل شــدن  به یک جاذبه گردشگری؛

سمنان محور توسعه گردشگری کشور است؛
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5 اقامتگاه بوم گردی 
و سفره خانه سنتی 
به بهره برداری 
می رسد

شهردار سمنان گفت: تا پایان بهمن موزه تخصصی آب در خانه 
تاریخی »بهمن« راه اندازی می شود.

به گزارش جام جم سید محمد ناظم رضوی با اشاره به بازآفرینی 
و مرمت خانه تاریخی »بهمن« و سر در آب انبار جنب آن، اظهار 

کرد: ارزش آب در فرهنگ عامه سمنان در یکصد سال اخیر 
که از عناصر هویت ساز شهری نیز محسوب می شود، مورد 
غفلت واقع شده   است.  وی با بیان این که تا پایان بهمن موزه 
تخصصی آب در خانه تاریخی »بهمن« راه اندازی می شود، افزود: 

موزه آب سمنان نمایانگر سیر تاریخی آب و آبرسانی در باغات 
شهر و به طور کلی پیشینه این عنصر حیاتی در منطقه است و 
معرف این است که در گذشته فرهنگ آب به چه صورت بوده 

است.

افتتاح موزه آب سمنان، تا پایان بهمن 
شهردار خبر داد؛

بهره برداری از 73 پروژه توزیع برق سمنان در هفته دولت

و  افتتاح  از  سمنان  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بهره برداری از 73 پروژه صنعت توزیع برق استان در هفته 

دولت خبر داد.
به گزارش جام جم سیدمحمد موسوی زاده اظهار کرد: برای 
آماده سازی این پروژه ها افزون بر 276 میلیارد و 916 میلیون 
ریال هزینه شده است.  وی از بهره برداری 11 پروژه توزیع برق 
استان با اعتبار 1.8میلیارد تومان در حوزه روستایی خبر 

داد و افزود: 6 پروژه روشنایی معابر با اعتباری حدودا 1.5 
میلیارد تومان، 22 پروژه بهینه سازی، 34 پروژه توسعه ای با 
اعتباری افزون بر 16.5 میلیارد تومان و...از جمله پروژه های 

آماده افتتاح در هفته دولت امسال است.
با اشاره به  مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان 
فعالیت های عمرانی این شرکت در یک سال اخیر اضافه 
امسال  دولت  هفته  تا  قبل  سال  دولت  هفته  از  کرد: 
در  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد   53 از  بیش  مجموع  در 

صنعت توزیع برق این استان انجام شده است.
وی از جذب افزون بر 6 هزار و 680 مشترک جدید در یک 
سال اخیر خبر داد و افزود: در این مدت 19 کیلومتر شبکه 
زمینی و 188 کیلومتر شبکه هوایی در صنعت توزیع برق 
استان عملیاتی شده است. موسوی زاده از برق دار شدن 

107 حلقه چاه کشاورزی دیگر در این استان خبر داد و با 
اخیر  دهه  چند  در  استان  برق  توزیع  در  تحول  به  اشاره 
ابتدای  از  گفت:  امید  و  تدبیر  و خصوصا در هفته دولت 
فعالیت دولت تدبیر تا کنون افزون بر 312 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری در توزیع برق استان صورت گرفته است.
بار  پیک  از  خاموشی  اعمال  بدون  و  موفق  گذر  از  وی 
توزیع  در  مهم  دستاورد  یک  عنوان  به  امسال  تابستان 
برق نام برد و اظهار کرد:  نیاز واقعی برق استان در پیک بار 
امسال با 2.1درصد رشد به 620 مگاوات رسیده بود. البته 
مصرف واقعی برق استان در پیک بار 500مگاوات بوده و 
خوشبختانه میزان مصرف انرژی استان که هر ساله 5 تا 
با  پیاپی  سال  دومین  برای  امسال  داشت  رشد  6درصد 

ثبت رشد 1.26درصدی موفقیت بزرگی به دست آورد.

در  آموزشی  فعالیت های  به  اشاره  با  مسئول  مدیر  این 
پیک  از  گذر  کرد:  تصریح  شده  انجام  پویش های  قالب 
مصرف تابستان امسال  در این استان پهناور را به پشتوانه 
مدیریت مصرف که از آن به مثابه نیروگاه مجازی صنعت 
برق یاد می شود محقق کردیم. وی  میانگین رشد مصرف 
خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  و  اعالم  درصد   3 را  دنیا  در 
بسیار  همکاری  با  استان  در  مصرف  رشد  میزان  امسال 
مناسب مردم و مشترکین بخش صنعت و کشاورزی به 
بدون  و  موفق  گذر  وی  رسید.   1.26 مناسب  بسیار  عدد 
اعمال خاموشی از پیک بار را مرهون همراهی صنایع بزرگ، 
تصریح  و  ارزیابی  کشاورزی  بخش  و  صنعتی  واحدهای 
در  مردم  همکاری  و  ادارات  کاری  ساعات  کاهش  کرد: 

صرفه جویی از عوامل موثر در این گذر بوده است.

غ  مر تولیدی  واحد  یک  دولت  هفته  با  همزمان 
تخمگذار در سمنان افتتاح شد.

بخش  پروژه  این  افتتاح  جام جم  گزارش  به 
حضور  با  و  ویدئوکنفرانس  به صورت  کشاورزی 
حسن  سید  سمنان،  استاندار  آشناگر  علیرضا 
برخی  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  میرعماد 
رئیس  شد.   انجام  استانی  مسئوالن  از  دیگر 

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درباره این 
واحد تولیدی بخش کشاورزی گفت: ظرفیت کل 
این واحد تولیدی 60 هزار قطعه بوده و در زمینی به 
مساحت 10 هزار و 200 مترمربع احداث شده است.  
سید حسن میرعماد خاطرنشان کرد: میزان تولید 
روز  در  تن   3.5 تخمگذار  غ  مر پرورش  واحد  این 
آن 96 است.  وی خاطرنشان  بوده و سال شروع 

مجموع  در  تخمگذار  غ  مر تولید  واحد  این  کرد: 
اشتغال  دائم  غیر  و  دائم  به صورت  نفر   37 برای 

ایجاد کرده است. 
این  راه اندازی  برای  اعتبار  مجموع  افزود:  وی 
مجموعه 25 میلیارد ریال تسهیالت اخذ شده و 45 
میلیارد ریال نیز از محل آورده شخصی سرمایه گذار 

تأمین شده است. 

انجام شده  سرمایه گذاری  مجموع  میرعماد 
میلیارد   70 را  تخمگذار  غ  مر واحد  این  برای 

ریال عنوان کرد. وی گفت: تولید 
غ، اشتغالزایی، صادرات  تخم مر

از  جلوگیری  و  محصول 
از اهداف  ارز برخی  خروج 

اجرای این پروژه است.

غ تخمگذار در سمنان افتتاح شد واحد تولیدی مر

به مناسبت گرامیداشت 
هفته دولت در سمنان؛
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مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
سمنان گفت: »به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، پنج 
اقامتگاه بوم گردی و سفره خانه سنتی در استان به بهره 

برداری می رسد.«
کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان، 
مهدی جمال با تبریک فرا رسیدن هفته دولت و در گفت 
و گویی با اعالم این خبر، افزود: »به مناسبت گرامیداشت 
هفته دولت، سه اقامتگاه بوم گردی، 2 سفره خانه سنتی 
در استان به بهره داری می رسد و یک مجتمع گردشگری 
نیز کلنگ زنی می شود.«   وی گفت: »این اقامتگاه ها شامل 
اقامتگاه  درجزین،  شهر  در  بانو«  »سرای  سنتی  اقامتگاه 
و  مهدیشهر  سرآور  روستای  در  خان«  بوم گردی«حسن 
جودانه  روستای  در  خورشید«  »عمه  بوم گردی  اقامتگاه 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  است.«  میامی 
صنایع دستی استان سمنان گفت: »با بهره برداری از این 
اقامتگاه ها، تعداد اقامتگاه های بوم گردی و سنتی استان 
به 105 واحد و تعداد سفره خانه های سنتی نیز به 21 واحد 

افزایش می یابد.«
* اقامتگاه سنتی »سرای بانو« در شهر درجزین 

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
سمنان گفت: » اقامتگاه سنتی سرای بانو در شهر درجزین  

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت افتتاح می شود.« 
صادقی  محدثه  به  متعلق  اقامتگاه  این   « افزود:  وی 
فوالدی است و با صرف اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال راه 
اندازی شده است .« جمال با اشاره به اهمیت آغاز به کار 
اقامتگاه های سنتی در رشد گردشگری یک منطقه بیان 
داشت: »ایجاد این اقامتگاه ها نقطه عطفی در صنعت رو به 

رشد گردشگری شهر درجزین است.«
وی گفت: »اقامتگاه سنتی »سرای بانو« نهمین اقامتگاه 

سنتی شهرستان مهدیشهر است و با افتتاح این اقامتگاه، 
زمینه اشتغال 3 نفر فراهم می شود.«

سرآور  روستای  در  خان«  »حسن  بوم گردی  اقامتگاه   *
مهدیشهر  

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
سمنان گفت: »اقامتگاه بوم گردی حسن خان در روستای 
دولت  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  مهدیشهر  سرآور 

افتتاح می شود.« 
جمال افزود: »این اقامتگاه متعلق به زینب احمدیان است 
اندازی شده  راه  ریال  بر 5 میلیارد  بالغ  اعتباری  با صرف  و 
آغاز به کار اقامتگاه های  است .«  وی با اشاره به اهمیت 
داشت:  بیان  منطقه  یک  گردشگری  رشد  در  بوم گردی 
»حفظ بافت تاریخی روستاها و ایجاد اقامتگاه های بوم گردی 
در این بافت های با ارزش نقطه عطفی در صنعت رو به رشد 

گردشگری مهدیشهر است.«
جمال گفت: »اقامتگاه بوم گردی »حسن خان«، بیست و 
چهارمین اقامتگاه بوم گردی شهرستان مهدیشهر است 
و با افتتاح این اقامتگاه، برای 3 نفر فرصت شغلی ایجاد 

می شود.«
*  اقامتگاه بوم گردی »عمه خورشید« در روستای جودانه 

میامی  
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
در  خورشید«   »عمه  بوم گردی  اقامتگاه   « گفت:  سمنان 
روستای جودانه میامی نیز به مناسبت گرامیداشت هفته 
دولت افتتاح می شود.«  جمال افزود: »این اقامتگاه متعلق 
 5 بر  بالغ  اعتباری  صرف  با  و  است  محمودی  براتعلی  به 

میلیارد ریال راه اندازی شده است .«
وی با اشاره به این که اقامتگاه بوم گردی »عمه خورشید« 
است،  میامی  شهرستان  بوم گردی  اقامتگاه  هشتمین 
گفت: » با افتتاح این اقامتگاه، زمینه اشتغال 3 نفر فراهم 

می شود.« جمال بیان داشت: »اقامتگاه های بوم گردی با 
هدف ایجاد اشتغال، توزیع عادالنه درآمد، پویایی اقتصاد 
جوامع  توانمندسازی  یافته،  توسعه  کمتر  مناطق  در 

روستایی و حفظ اصالت و معماری بومی ایجاد می شوند.«
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
سمنان گفت: »2 سفره خانه نیز شامل سفره خانه سنتی 
سفره خانه  و  گرمسار  قاطول  روستای  بزرگ«در  »آقاجان 
سنتی »آب انبار پاچنار« در سمنان به مناسبت گرامیداشت 

هفته دولت افتتاح می شوند.« 
قاطول  روستای  در  بزرگ«  »آقاجان  سنتی  خانه  سفره   *

گرمسار  
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
سمنان گفت: »سفره خانه سنتی آقاجان بزرگ در روستای 
دولت  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  گرمسار   قاطول 

افتتاح می شود.«  
اعظم  به  متعلق  سنتی  خانه  سفره  »این  افزود:  جمال 
رضایی است و با صرف اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال راه 

اندازی شده است .«
وی با اشاره به اهمیت  فعالیت سفره خانه سنتی در رشد 
تاریخی  بافت  بیان داشت: »حفظ  گردشگری یک منطقه 
با  بافت های  این  در  سنتی  خانه  سفره  ایجاد  و  روستاها 
ارزش نقطه عطفی در صنعت رو به رشد گردشگری گرمسار 

است.« 
بزرگ،  آقاجان  سنتی  خانه  »سفره  داشت:  بیان  جمال 
با  و  گرمسار است  دومین سفره خانه سنتی شهرستان 
افتتاح این سفره خانه، برای چهار نفر فرصت شغلی ایجاد 

می شود.«
« در سمنان * سفره خانه سنتی »آب انبار پاچنار

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
گفت: » سفره خانه سنتی »آب انبار پاچنار« در سمنان  به 

مناسبت گرامیداشت هفته دولت افتتاح می شود.« 
به  متعلق  سنتی  خانه  سفره  »این  افزود:  جمال  مهدی 
حمید پیوندی است و با صرف اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال 
راه اندازی شده است .« وی تصریح کرد: »سفره خانه سنتی 
شهرستان  سنتی  خانه  سفره  هشتمین  پاچنار  انبار  آب 

سمنان است که در هفته دولت افتتاح می شود.«
سفره خانه های سنتی با هدف ایجاد اشتغال، توزیع عادالنه 
یافته،  توسعه  کمتر  مناطق  در  اقتصاد  پویایی  درآمد، 
معماری  و  اصالت  حفظ  روستایی،  جوامع  توانمندسازی 

بومی ایجاد می شوند.
* مجتمع گردشگری در شهر درجزین 

جمال از کلنگ زنی مجتمع گردشگری در شهر درجزین به 
مناسبت گرامیداشت هفته دولت خبر داد و تصریح کرد: 
» این مجتمع گردشگری توسط بخش خصوصی، با صرف 
اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال در مساحتی به متراژ 4 هکتار 
احداث می شود.«  وی گفت: »این مجتمع شامل واحدهای 
اقامتی، رستوران، مرکز تفریحی، نمایشگاه صنایع دستی، 
فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  است.«   ... و  همایش  سالن 
از  گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: »پس 
احداث و بهره بردای این مجتمع، زمینه اشتغال بیش از 
100 نفر فراهم می شود.«  این مجتمع گردشگری در محور 
واقع  درجزین  شهر  روی  به  رو  مهدیشهر  سمنان-  جاده 

شده است.
در استان سمنان 16 هتل، یک هتل آپارتمان، یک متل، پنج 
مهمانپذیر، 89 اقامتگاه بوم گردی و 13 اقامتگاه سنتی، 57 
اردوگاه و مرکز  گردشگری، سه  خانه مسافر، پنج مجتمع 
تفریحی سرگرمی گردشگری با ظرفیت پذیرش سه هزار و 

480 نفر شب، پذیرای گردشگران هستند.«
31 دفتر خدمات مسافرتی، 42 رستوران بین راهی و 19 سفره 

خانه سنتی در استان سمنان فعال هستند.

هفته دولت یادآور فداکاری های فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقالب و احیا کننده روزهای پرشور خدمتگزاری شهیدان بزرگ، رجایی و باهنر استتاریخ 
ایران اسالمی همواره شاهد ایثارگری ها و از خود گذشتگی های دلیرمردانی بوده که غیر از خدا هیچ نمی دیده و تمام هدفشان خدمت به خلق و اعتالی 

انقالب اسالمی بوده است.
، هفته دولت و روز کارمند را به همه خدمتگزاران کشور بویژه همکاران پرتالش خود  اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره  شهیدان رجایی و باهنر
در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را تبریک عرض نموده و همچنین فرا رسیدن ماه محرم را به عزاداران راستین مکتب حسینی 

تسلیت عرض می نمایم.
مهدی جمال، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان

پیام تبریک مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان به مناسبت هفته دولت
خدمت به خلق، خدمت به خداست. امام خمینی)ره(

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت؛
5 اقامتگاه بوم گردی و سفره خانه سنتی در سمنان به بهره برداری می رسد

تعداد اقامتگاه های بوم گردی و سنتی استان به 105 واحد رسید
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آینده ای روشن،  در انتظار صنعت گردشگری سمنان

مرکز  عباسی  شاه  کاروانسرای 
از  یکی  عنوان  به  سمنان  شهر 
۹۹۹ کاروانسرای ساخته شده در 
دوران شاه عباس صفوی است 
که در شهر سمنان احداث شده 
است. این کاروانسرا در سال ۱۳۵۲ به ثبت ملی رسید و پس 
از سه دهه تغییر کاربری و تبدیل آن به زندان مرکزی شهر 
مردم،  و  مسئوالن  مستمر  پیگیری  و  تالش ها  با  سمنان 

روزهای پایانی خرداد امسال از بند خارج و آزادسازی شد. 
به گزارش جام جم این کاروانسرا به دلیل قرارگیری در مرکز 
شهر سمنان می تواند به یکی از جاذبه های اصلی این شهر 
مبدل شود، اما موضوعی که اداره کل میراث فرهنگی پیگیر 
آن است انتقال سند این کاروانسرا به نام میراث فرهنگی 
نام  به  کاروانسرا  سند  گذشته  سال های  در  زیرا  است، 
میراث فرهنگی بوده و هم اکنون نیز باید به نام مالک اصلی 
خود سند زده شود، تسریع در این امر زمینه مرمت و احیای 
این کاروانسرای تاریخی و بازگشایی این اثر تاریخی به روی 
می کند.  فراهم  را  زمین  ایران  تاریخ  و  فرهنگ  عالقمندان 
اما موانعی بر سر راه وجود دارد و میراث  فرهنگی نیز از پای 
ننشسته و پیگیری های خود را برای حصول نتیجه نهایی 
ادامه می دهد.  کاروانسرای شاه عباسی سمنان چند سال 
پس از انقالب به زندان تبدیل و در پس دیوارهای بتنی از دید 
مردم پنهان و در بند کشیده شد. کاروانسرایی که 20 حجره 
و سه  هزار و ۶۰۰ مترمربع مساحت دارد.  سال۱۳۶۲ اداره کل 
میراث فرهنگی استان در محل این کاروانسرا قرار داشت و 
تمام برگه های واگذاری این کاروانسرا هم موجود است، اما 
این که اداره کل زندان ها چطور مجوز گرفته که در این محل 

زندانی احداث کند، برای همگان مجهول است.
* گام به گام تا آزادسازی کاروانسرای سمنان؛ خوان اول

اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان برای  بازپس گیری 
این بنا از ابتدای دهه ۹۰  مکاتبات خود را آغاز کرد. سال 1391 
حمید یزدانی، مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان سمنان 
در نامه ای به مدیرکل زندان ها خواستار اعالم زمان دقیق 

تخلیه کاروانسرا شده بود.
* گام به گام تا آزادسازی کاروانسرای سمنان؛ خوان دوم

 سه سال بعد در  سال 1394 نیز حسین خواجه بیدختی، مدیر کل 
وقت میراث فرهنگی استان خواستار اصل سند واگذاری این بنا 
شده بود. نامه ها با وجود این که ارسال می شدند، در رسانه ها 

خبری می شدند، اما بی نتیجه می ماندند.
گام به گام تا آزادسازی کاروانسرای سمنان؛ خوان سوم

باالخره  که  کرد  اعالم  سمنان  استاندار  خرداد  سی ویکم 
تالش ها نتیجه داده و قرار است دیوارهای زندان برداشته 

 شود. سازمان زندان ها سرانجام کاروانسرا را رها می کند.
* گام به گام تا آزادسازی کاروانسرای سمنان؛ خوان چهارم

اما  شدند،  منتقل  جدید  زندان  به  کاروانسرا  از  زندانیان 
دیوارهای الحاقی بر کاروانسرا هنوز سر جای خود هستند. 
پیگیری های مهدی جمال مدیر کل وقت میراث فرهنگی 
استان سمنان: » قرار شد گروهی بیایند، بازدیدی از این بنا 
داشته باشند و دستور  برداشتن این دیوارها را بدهند که 
هنوز نیامده اند و مشخص نیست که چه زمانی هم می آیند. 
هیچ کس  به  زندان ها  سازمان  گذشته  سال های  تمام  در 
اجازه بازدید و دیدار از این بنای تاریخی را نداده است.«  جمال 
می گوید: »ادامه این فرآیند بستگی به هم افزایی و پیگیری 

مسئوالن ارشد کشوری دارد.«
* گام به گام تا آزادسازی کاروانسرای سمنان؛ خوان پنجم

می گوید:  سمنان  استان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
»میراث فرهنگی خواهان این است که دستکم مدیریت این 
بنا را به عهده داشته باشد تا بتواند برای آن بودجه مطالعاتی، 
احیا و مرمت لحاظ کند. با این حال مدیریت شهری طالب آن 

است که این بنا تحویل شهرداری شود.«
* گام به گام تا آزادسازی کاروانسرای سمنان؛ خوان ششم

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان سمنان سه شنبه 21 مرداد 
و در نامه ای به مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی استان 
عباسی  شاه  کاروانسرای  سند  واگذاری  خواستار  سمنان 
سمنان به اداره کل میراث فرهنگی شد.  مهدی جمال در این 
رابطه گفت: »سرانجام پیگیری های وزارت میراث فرهنگی، 
دکتر مونسان وزیر میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی 
و مطالبات نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در 
مجلس شورای اسالمی، مردم، مسئوالن ذیربط  و رسانه ها 
به نتیجه رسید و بزودی باید سند این کاروانسرا به نام میراث 
فرهنگی که متولی اصلی این بنای تاریخی است، زده شود«  
وی با سپاس از اقدام ماندگار فرهنگی مدیر کل اقتصاد و 
دارایی استان سمنان افزود: »مردم فهیم و فرهنگ دوست 
استان سمنان قدردان زحمات مسئوالنی که زمینه واگذاری 
کاروانسرای  این  احیای  و  مرمت  شرایط  شدن  فراهم  و 
ارزشمند که میراث ماندگاری برای این شهر و استان است، 
دارایی استان  و  اقتصاد  کل  نامه مدیر  در  بود.«    خواهند 
استان  تامینی  اقدامات  و  زندان ها  کل  مدیر  به  سمنان 
کارگروه  مصوبات  و  مذاکرات  »پیرو  است:  آمده  سمنان 
خصوص  در  قبلی  توافقات  و  اداری  فضاهای  ساماندهی 
تسریع در روند تکمیل ساختمان زندان جدید سمنان و لزوم 
تخلیه زندان مرکزی سمنان واقع در میدان سعدی، نظر به 
این که ملک مذکور به پالک ثبتی 3608 الی 3611 اصلی بخش 
یک سمنان)کاروانسرای شاه عباسی( با توجه به مستندات 
در   52/11/15 مورخ   967 شماره  با   )2 1و  موجود)پیوست 
فهرست آثار ملی ایران ثبت گردیده است، در اجرای هر چه 
تبصره ماده  و مقررات موضوعه و همچنین  بهتر قوانین 
مورخ 1382/7/23  وزیران  هیات  مصوبه 41028/ت 27494   4
به  نسبت  است  خواهشمند  مستندسازی،  نامه  آئین  و 
انجام امور اداری مربوط به تغییر بهره برداری پالک مذکور به 

نام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور- 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 

سمنان، اقدامات الزم را مبذول فرمایند.«
* گام به گام تا آزادسازی کاروانسرای سمنان؛ خوان هفتم

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
سمنان 23 مرداد 1399 در مکاتبه ای با دادستان عمومی و 
انقالب مرکز استان، خواستار تغییر بهره بردار سند مالکیت 

کاروانسرای شاه عباسی سمنان شد.
در این نامه آمده بود: »کاروانسراي شاه عباسي سمنان )به 
شماره پالک ثبتي 3608 الي 3611 اصلي واقع در بخش یک 
تاریخي و فرهنگي  آثار  از جمله  – میدان سعدي(  سمنان 
آثار  فهرست  در  مورخ 52/11/15  در  شماره 967  طي  و  بوده 
ملي ایران به ثبت رسیده است.«   در این نامه با اشاره به 
سابقه تاریخی کاروانسرا، به این نکته اشاره شده است که 
کاروانسرا قبل از تصرف اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی 
و تربیتي استان سمنان، در تصرف این اداره کل بوده و به 
عنوان ساختمان اداری مورد استفاده قرار می گرفته است 
و با استناد به نامه نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی استان سمنان نسبت به تغییر بهره بردار کاروانسرای 
شاه عباسی سمنان به نام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی از طریق اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی 
استان سمنان، از دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
خواسته شده است با توجه به اینکه آثار تاریخي و فرهنگی، 
متعلق به دولت بوده و این اداره کل متصرف، متولی و حافظ 
قانون  ماده 26  اجراي  در  باشد؛  می  فرهنگی  و  تاریخي  آثار 
مدني وآئین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر 

منقول دستگاه های اجرائی، پیگیری های الزم صورت گیرد.
* گام به گام تا آزادسازی کاروانسرای سمنان؛ خوان هشتم

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
سمنان 26 مرداد 1399 در مکاتبه ای با مدیر کل امور زندان ها 
و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان، خواستار تحویل 
شاه  کاروانسرای  مالکیت  سند  بردار  بهره  تغییر  و  قطعی 
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  نام  به  سمنان  عباسی 
خواستار  کل  اداره  این  نامه،  این  در  شد.  صنایع دستی  و 
تحویل قطعی و تغییر بهره بردار سند مالکیت شش دانگ 
پالک ثبتی 3608 تا 3611 اصلی بخش یک سمنان)کاروانسرای 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  نام  به  عباسی(  شاه 

صنایع دستی شد. در این نامه با توجه به ثبت کاروانسرای 
بر  و  ایران  ملی  آثار  فهرست  در  سمنان  عباسی  شاه 
وزارت  اساسنامه  قانون  و  مدنی  قانون   26 ماده  اساس 
بهره  تعیین  و  سازی  مستند  نامه  آئین  و  میراث فرهنگی 
بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرائی، درخواست شد 
در راستای نامه صادره962100/22461 مورخ 96/7/5 معاونت 
رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی نسبت به 
تحویل سند مالکیت کاروانسرای شاه عباسی به نام وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور اقدام شود.

* گام به گام تا آزادسازی کاروانسرای سمنان؛ خوان هشتم
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
سمنان 26 مرداد 1399 در مکاتبه ای با مدیر کل امور زندان ها 
و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان، خواستار تحویل 
شاه  کاروانسرای  مالکیت  سند  بردار  بهره  تغییر  و  قطعی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  نام  به  سمنان  عباسی 
صنایع دستی شد. در این نامه، این اداره کل خواستار تحویل 
پالک  شش دانگ  مالکیت  سند  بهره بردار  تغییر  و  قطعی 
سمنان)کاروانسرای  یک  بخش  اصلی   3611 تا   3608 ثبتی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  نام  به  عباسی(  شاه 
صنایع دستی شد.  در این نامه با توجه به ثبت کاروانسرای 
شاه عباسی سمنان در فهرست آثار ملی ایران و بر اساس 
ماده 26 قانون مدنی و قانون اساسنامه وزارت میراث فرهنگی 
غیر  اموال  بردار  بهره  تعیین  و  مستندسازي  نامه  آئین  و 
منقول دستگاه هاي اجرائي، درخواست شد در راستای نامه 
جمهور  رئیس  معاونت   96/7/5 مورخ  صادره962100/22461 
سند  تحویل  به  نسبت  میراث فرهنگی  سازمان  ریاست  و 
مالکیت کاروانسرای شاه عباسی به نام وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی کشور اقدام شود.
* گام به گام تا آزادسازی کاروانسرای سمنان؛ خوان نهم

مرداد   27 صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
1399 در سفر به استان سمنان و در بازدید از کاروانسرای 
مردم  نماینده  پیگیری های  به  توجه  »با  گفت:  سمنان 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  سرخه  و  مهدیشهر  سمنان، 
استاندار و شهردار سمنان توافقات اولیه برای انتقال سند 
کاروانسرای شاه عباسی سمنان به نام میراث فرهنگی انجام 
شده است.«  دکتر علی اصغر مونسان بیان داشت: »استان 
سمنان ظرفیت های تاریخی بسیار خوبی دارد و یکی از این 
کاروانسراست که در  از جمله این  ظرفیت ها مراکز تاریخی 
قلب شهر واقع شده است.«  وی با بیان این که قرارگیری 
زندان در کاروانسرا و در فضای شهری کارکرد خوبی نبوده 
بهسازی  و  مرمت  شروع  با   « کرد:  امیدواری  ابراز  است، 
زیبای  بسیار  مکان  به  تبدیل  مجموعه  این  کاروانسرا، 
گردشگری شود.«  دکتر مونسان تاکید کرد: »پس از اتمام 
سفر به استان سمنان، موضوع مساعدت در تسریع تملک 
و واگذاری کاروانسرا از ریاست قوه قضائیه پیگیری می شود.« 
وی گفت: » با برداشتن فضاهای الحاقی کاروانسرا، این اثر 
تاریخی به مکان زیبای گردشگری سمنان مبدل می شود.« 
اگرچه تالش ها و پیگیری ها برای تسریع در مرمت، احیا و 
توسط  سمنان  عباسی  شاه  کاروانسرای  درهای  بازگشایی 
اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان ادامه دارد و امید 
می رود شرایط تملک و تعیین تکلیف این کاروانسرا هر چه 
زودتر به نتیجه نهایی برسد.   هم اکنون کاروانسرای تاریخی 

سمنان در تملک اداره کل زندان هاست.

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  مدیر 
استان  این  گردشگری  »صنعت  گفت:  سمنان  استان 
گردشگری  توسعه  محور  سمنان  و  دارد  روشنی  آینده 

کشور است.«
به گزارش جام جم مهدی جمال  اظهار داشت: »افزایش 
تعداد تاسیسات گردشگری از جمله هتل ها، اقامتگاه های 
بوم گردی، مجتمع های گردشگری و پذیرایی نشان دهنده 

آینده روشن صنعت گردشگری در این استان است.« 
ثار تاریخی استان به جای پرداخت مالیات  * مرمت آ

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرد به جای  از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت  سمنان 
پرداخت مالیات، نسبت به مرمت و تجهیز بناهای تاریخی 
استان اقدام کنند.    مهدی جمال اظهار داشت: »بر اساس 
به جای  می توانند  استان  مالیاتی  مؤدیان  بودجه،  قانون 
پرداخت مالیات نسبت به مرمت و تجهیز بناهای تاریخی 
اقدام کنند.«  وی افزود: »به استناد بند »د« تبصره 10 قانون 
اشخاص  توسط  که  هزینه هایی  و  وجوه  تمامی  بودجه، 
حقیقی و حقوقی به  منظور احداث، تکمیل، تجهیز فضاها، 

فرهنگی،  تاریخی،  بناهای  از  نگهداری  و  مرمت  حفاظت، 
مساجد و حوزه های علمیه )حسب مورد( صرف شود، با 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  تأییدیه 
و اعالم به اداره کل امور مالیاتی، به  منزله هزینه های قابل 

 قبول مالیاتی تلقی می شود.« 
 جمال خاطر نشان کرد: »تمامی مؤدیان مالیاتی می توانند 
گذشتگان  ارزشمند  میراث های  از  نگهداری  و  حفظ  برای 
به  نسبت  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  گردشگری  توسعه  و 
کرد:  تصریح  وی  کنند.«   اقدام  قانون  این  از  استفاده 

»استفاده از این قانون فرصت مناسبی برای ساماندهی و 
مرمت بناهای تاریخی استان است و افرادی که عالقه مند 
به فعالیت در حوزه میراث فرهنگی هستند می توانند از این 

قانون بهره مند شوند.«  
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
سمنان گفت: »با توجه به وجود بیش از 800 اثر  ارزشمند 
ثبت  به  ملی  فهرست  در  که  سمنان  استان  در  تاریخی 
به  نسبت  می توانند  مالیاتي  مؤدیان  تمامی  اند،  رسیده 

استفاده از این قانون اقدام کنند.«

9 خوان میراث فرهنگی برای آزادسازی 
کاروانسرای سمنان

سمانه سلطانی پور

نویسنده
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هفته دولت؛
ح آبفای استان  افتتاح    ۵۹ طر

و کلنگ زنی می شود
ح آب و فاضالب در هفته دولت امسال با اعتبار ۸۶۳  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سمنان گفت: ۵۹ طر

میلیارد ریال در این استان افتتاح و کلنگ زنی می شود.
ح آب رسانی و خدمات دفع فاضالب با 77۳ میلیارد ریال اعتبار در  به گزارش جام جم محمد طاهری ابراز داشت: ۵4 طر

هفته دولت امسال در استان سمنان به بهره برداری می رسد.
و  حفر  فاضالب،  جمع آوری  شبکه  توسعه  آشامیدنی،  آب  ذخیره  مخازن  احداث  آب،  شبکه  اصالح  کرد:  تصریح  وی 
ح های آماده بهره برداری در  تجهیز چاه آب آشامیدنی، توسعه شبکه آب و احداث تصفیه خانه فاضالب از جمله طر

هفته دولت امسال است.  
وی اضافه کرد: ۲۱ هزار و ۲۰۰ متر اصالح شبکه آب با اعتبار بالغ بر ۵۶ میلیون ریال، احداث تصفیه خانه فاضالب با 
ظرفیت چهار هزار و 7۰۰ متر مکعب در شبانه روز با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال، احداث مخازن ذخیره آب آشامیدنی با حجم 
ح های آماده افتتاح این شرکت در هفته دولت امسال است. طاهری بیان  هشت هزار و ۶۶۰ متر مکعب از جمله طر
کرد: نصب ۳ هزار و ۲۶۶ انشعاب آب، حفر و تجهیز چهار حلقه چاه، نصب  ۲ هزار و ۲۶۰ انشعاب فاضالب، تامین آب 
ح های آماده بهره برداری در هفته  آشامیدنی برای ۱۹ روستا و تعویض یک هزار و ۳۰۰ دستگاه کنتور خراب از دیگر طر

دولت سال جاری است.  
وی ابراز داشت: استانداردسازی 74۰ فقره انشعابات آب و بازسازی ۱۰ شبکه و خطوط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی 
ح هایی است که در هفته دولت به بهره برداری می رسد.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان استان  از دیگر طر
اعتبارهای سال جاری در هفته دولت  از محل  اعتبار  ریال  با ۹۰ میلیارد  آب و فاضالب   ح  کرد: پنج طر سمنان بیان 
امسال در این استان کلنگ زنی می شود.  طاهری خاطرنشان کرد: حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب در روستای 
کهن آباد شهرستان آرادان، اصالح و توسعه شبکه و اجرای خط انتقال و تاسیسات آب و احداث مخزن ذخیره آب از 

ح هایی است که  عملیات اجرایی آن هفته دولت امسال آغاز می شود. جمله طر
هفته اول شهریور به مناسبت شهادت محمدعلی رجایی )رئیس جمهور پیشین( و حجت االسالم محمدجواد باهنر 

)نخست وزیر پیشینه( هفته دولت نام گرفته است.

پویش الف - ب - ایران در روزهای پایانی مرداد ۹۹ به استان 
سمنان رسید و با افتتاح ۲7۳ میلیارد ریال طرح آب و فاضالب 
در این خطه از کشورمان گام دیگری از تحقق جهش تولید به 

همت دولت تدبیر و امید برداشته شد.
آبفای  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
آبرسانی در قالب  افتتاحیه طرح های  آیین  استان سمنان، 
پویش الف- ب- ایران با حضور حمیدرضا جانباز مدیرعامل 
برگزار  سمنان  استان  در  کشور  آبفای  مهندسی  شرکت 
می شود و طرح های آبرسانی به ۱۹ روستا و طرح تصفیه خانه 
و شبکه جمع آوری فاضالب در شهمیرزاد از توابع شهرستان 
مهدیشهر به بهره برداری می رسد.  مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب استان سمنان در آیین افتتاح طرح های آبرسانی در 
قالب پویش) الف- ب- ایران( ابراز داشت: ۲۳۰ میلیارد ریال 
برای افتتاح طرح تصفیه خانه فاضالب در شهمیرزاد هزینه 
ادامه داد: ظرفیت تصفیه خانه  شده است. محمد طاهری 
شبانه  در  مکعب  متر   ۵۰۰ و  هزار  چهار  شهمیرزاد  فاضالب 
طرح  این  اجرای  مزایای  از  جمعیت  نفر  هزار  و ۱۸  است  روز 
برخوردار می شوند.  وی بیان کرد: ۹ هزار متر طول شبکه جمع 
آوری فاضالب و ۳ هزار متر طول خط انتقال طرح تصفیه خانه 
فاضالب  شهمیرزاد است.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اجرای  برای  ریال  میلیارد   4۳ داشت:  بیان  سمنان  استان 
پویش   قالب  در  استان  روستای   ۱۹ به  آبرسانی  طرح های 

الف- ب- ایران هزینه شده است.  وی اضافه کرد: اصالح و 
بازسازی شبکه توزیع آب، احداث و بازسازی مخازن زمینی و 
هوایی، استانداردسازی انشعابات، احداث خط انتقال و اجرای 
افتتاح شده در استان  از جمله طرح های  تله متری  سامانه 
سمنان در قالب پویش الف- ب- ایران است. طاهری تصریح 
کرد: طرح های آبرسانی در ۱۹ روستای استان سمنان در قالب 
خارتوران  روستای  هشت  شامل  ایران(  ب-  )الف-  پویش 
شاهرود، ۹ روستای گرمسار و آرادان و یک روستا در هر یک از 
شهرستان های مهدیشهر و میامی می شود.  وی خاطر نشان 
از  سمنان  استان  روستای   ۱۹ در  نفر   ۳7۳ و  هزار  پنج  کرد: 
الف- ب-  آبرسانی در قالب پویش   اجرای طرح های  مزایای 

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  می شوند.  بهره مند  ایران 
استان سمنان گفت: شبکه توزیع آب به طول ۱۰ هزار و 4۰۰ 
متر، خط انتقال آب به طول چهار هزار و 4۰۰ متر، هشت باب 
مخزن  باب  یک  و  مترمکعب   ۳۸۵ حجم  به  هوایی  مخزن 
زمینی به ظرفیت ۳۰۰ متر مکعب از جمله طرح هایی است که 
در قالب پویش  الف- ب- ایران در استان اجرا شده است.  
گفتنی است: هر_هفته_الف_ب_ایران عنوان پویشی است 
که رضا اردکانیان وزیر نیرو برای افتتاح هفتگی طرح های بزرگ 
و مهم صنعت آب و برق مطرح کرده است و در شانزدهمین 
هفته از این پویش طرح های آبرسانی با اعتبار ۲7۳ میلیارد 

ریال در استان سمنان افتتاح می شود .

بهره برداری تصفیه خانه فاضالب شهمیرزاد  و آبرسانی به 19 روستا


