
  جام جم در گفتگو با کارشناس اداره کل میراث فرهنگی،  گردشگری 
 و صنایع دستی سمنان بررسی می کند؛

 همت شهرداری سمنان 
در  احیای میراث هزار ساله شهر

 احیای باغ راه ها، گردشگری شهری 
سمنان را متحول می کند

تامین آب صنایع از پســاب 
تصفیه شــده،   گامی در جهت 

جهش تولید 

: معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور
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 شهردار سمنان از جهش حدود 2/5 برابری در فاکتور سرانه درآمدی هر شهروند و بر اساس تفریغ 
بودجه سال های 96 لغایت 98، خبر داد. 

به گزارش جام جم سید محمد ناظم رضوی گفت: در مرحله حساس فعالیت های شهرداری بر روی 
یکسری امور توسعه و رشد شهری، رفت و آمدهای مدیریتی و گاهی برخی مشکالت، برنامه ریزی و 

نهادینه کردن این برنامه ها را دستخوش تغییر و تحوالت عمده ای کرده است .
ناظم رضوی افزود: در فراز و نشیب های اقتصادی، تحریم، فراز ونشیب ها وعدم ثبات قیمت ها، 
انتظارات مردمی از یک سو و رکود اقتصادی و کاهش درآمد از سوی دیگر مشکالت شهرداری را 

دوچندان کرد .
وی ادامه داد: با توجه به تمامی مشکالت موجود بر اساس بررسی  ها و سنجش های انجام شده 
از فاکتور سرانه درآمدی هر شهروند و بر اساس تفریغ بودجه سال های 96 لغایت 98، خوشبختانه 

برای هر شهروند جهش حدود 2/5 برابری داشتیم که عدد قابل توجهی است .

را مانع پیشرفت و توسعه شهری  نه چندان علمی  و  اعتبار  ناظم رضوی نقدهای فاقد 
دانست و گفت: جهش فعالیت ها در شهرداری نشان دهنده ظرفیت توسعه در شهر 
بوده و خوشبختانه این حلقه وصل بین مدیران شهرداری نشان دهنده این است که 

شهرداری جای اعمال نگرش های محلی و قومی نبوده و با این نگاه می توان رضایتمندی 
را با حضور و مشارکت مردم نهادینه کرد .

شهردار سمنان در پایان تاکید کرد: خیلی از فعالیت ها در سطح شهر به 
صورت تک پروژه ای و تک مقیاس در حال اجراست اما چندین پروژه 

شاخص شهرداری شامل پهنه شرقی، امامزاده یحیی، خیابان امام و 
ح تفصیلی، فاضالب شهری و ورودی های شهر از مهم ترین  ، طر بازار
انجام  آنها  اجرای  اولیه  مقدمات  که  هستند  شهرداری  پروژه های 

شده و امیدواریم بخشی از آن هر چه سریع تر به اجرا درآید.

ح کرد؛ شــهردار سمنان مطر
جهش حدود 2/5 برابری ســرانه درآمدی هر شــهروند

 ، شهردار با  خود  مشترک  جلسه  در  سمنان  شهر  شورای  رئیس 
برنامه  شهرداری،  سازمان های  رؤسای  و  مناطق  مدیران  معاونان، 

محوری را از الزامات تحقق اهداف سازمانی دانست و بر آن تاکید کرد.
به  که  سازمان هایی  گفت:  سیادتی  سیدمسعود  جام جم  گزارش  به 
نگرش های  و  سلیقه ای  فعالیت های  باشند،  مشترک  هدف  دنبال 
 . نمود  خواهند  آن  جایگزین  را  محوری  برنامه  و  نموده  حذف  را  فردی 
وی شوراها را به عنوان نهاد تصمیم گیر و ناظر بر عملکرد شهرداری ها 
دانست و افزود: در همین راستا و در جهت شفاف سازی پس از اتمام 
در  مصوبات  همراه  به  شورا  جلسات  صوتی  فایل  رسمی،  جلسات 

سایت شورا بارگذاری و جهت اطالع شهروندان منتشر خواهد شد . 
گفت:  سازمان ها  و  شهرداری  بودجه  خصوص  در  شهر  شورای  رئیس 
یکی از مباحثی که در این دوره با آن روبه رو بوده ایم بحث بودجه است. 
ما جهش برنامه را با عبور از سقف مجاز ایجاد نمودیم. در این زمینه 

برای عبور از خیلی از مزاحمت های ایجاد شده و در جهت توسعه شهر 
همه  این که  علیرغم  افزود:  سیادتی   . کنیم  عبور  فیلترها  این  از  باید 
با  کنم  عنوان  باید  اما  است  مالی  مضیقه  سال  امسال  می کنند  فکر 
توجه به قراردادهای خوبی که داریم امسال سال پربرکت مالی خواهد 
شهرداری  نیروهای  و  مدیران  بودن  فعال  به  منوط  اینها  همه  و  بود 
است.    رئیس پارلمان شهری در پایان سخنان خود با توجه به سال 
آخر دوره پنجم شوراها تاکید کرد و گفت: سال آخر دوره شورا به معنی 
سکون نیست ما در سال آخر با تالش و جدیت بیشتر تالش خواهیم 
اتمام  به  را  بودیم  داده  وعده  که  حجمی  و  مانده  باقی  برنامه های  کرد 
هم  پرانرژی  و  تر  پرفعالیت  سالی  آخر  سال  این  امیدواریم  و  برسانیم 

برای شورا و هم شهرداری باشد .

رئیس شــورای شــهر سمنان در جمع مدیران شهرداری:

نگــرش و مدیریــت فردی را کنار بگذاریم 

ح ساماندهی پهنه شرقی مسجد امام؛ با اجرای طر

بافت تاریخی سمنان رونق می گیرد 
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در  گفت:  سمنان  شهردار  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون 
شش ماهه دوم سال ۹۹ حدود ۸۰ هزار مترمربع از معابر 

هر سه منطقه شهرداری سمنان آسفالت می شود.
به گزارش جام جم کوروش حصیرباف اظهار کرد: در شش 
شهری  معابر  از  مترمربع  هزار   ۵۴ امسال  نخست  ماهه 

روکش  آسفالت  تن   ۳۴۰ و  هزار  شش  حدود  با  سمنان 
شد. 

تصریح  سمنان  شهردار  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون   
پوشش های  روی  ریزی  آسفالت  عملیات  که  زمانی  کرد: 
اساس  بر  ابتدا  باید  می شود،  اجرا  بتنی  یا  آسفالتی 

خصوصی  فنی  مشخصات  در  ج  مندر پیش بینی های 
موج  آسفالت های  مرمت  و  اصالح   ، تعمیر به  نسبت 
و  شده  اقدام  معیوب  بتنی  سطوح  یا  فتیله دار   ، دار
الی و  گل  و  غبار  و  گرد  خارجی،  مواد  هرگونه  از  کار   بستر 

 پاک شود.

80 هزار مترمربع از معابر سمنان آسفالت می شود
 چهار شنبه   26 شهریور 1۳۹۹   شماره ۵7۵7

2 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

سمنان

با  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر  معاون 
حمایت و تمجید از فعالیت ها و اقدامات با پیوست میراثی 
شهرداری سمنان گفت: محور توسعه مرکز تاریخی این شهر 
خود  جای  در  این  که  می کند  حرکت  انسان محوری  سوی  به 

قابل تقدیر است.
داشت:  اظهار  طالبیان  حسن  محمد  جام جم  گزارش  به 
فعالیت های  و  کار  میان  که  خوبی  اشتراکات  به  توجه  با 
میراث فرهنگی و شهرداری ها وجود دارد امیدوارم بتوانیم در 
حوزه هایی همچون ادامه عملیات بازآفرینی شهری، احیاء باغ 

راه ها، همکاری در ساخت و راه اندازی موزه  سمنان همچنین 
تاریخی  شهر  این  کهن  میراث  مرمت  و  نگهداری  حفاظت، 
شهرداری  و  میراث فرهنگی  نهاد  دو  همکاری  و  هماهنگی  با 
هویت  از  نیکی  به  ربط  ذی  دستگاه های  همچنین  سمنان 
کنیم. معاون میراث فرهنگی  تاریخی سمنان حفاظت  اصیل 
مهم  این  به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  کشور 
که با توجه به فعالیت های میراثی شهرداری سمنان در بین 
مرمت  کار  در  پیشرو  شهرداری های  از  یکی  کشور  شهرهای 
باغ راه ها  داشت:احیای  اذعان  می رود  شمار  به  تاریخی  آثار 
گردشگری شهری سمنان را متحول خواهد نمود و قطعا این 
از مهم ترین مقاصد  آینده ای نزدیک به یکی  تاریخی در  شهر 
گردشگری تبدیل خواهد شد.  طالبیان اظهار داشت: در احیاء 
چون  خوبی  اقدامات  سمنان  شهر  راه های  باغ  بازآفرینی  و 
 ، سنگفرش کردن معابر، جدول گذاری، ساماندهی جوی و انهار
ساماندهی استخرهای تقسیم آب، مبلمان کردن فضای باغ ها 

و استفاده از نورپردازی سنتی انجام شده است.
وی با بیان این مهم که ایجاد باغ راه ها و بازپیرایی آن ها باعث 
جلب توجه شهروندان و گردشگران می شود، تاکید کرد: وقتی 
گردشگران مشاهده می کنند که در دل شهر کویری سمنان 
وجود  آب  نهرهای  با  و  دلنشین  و  سرسبز  فضایی  با  باغات 
باغ های  از فضای  تفریح  و  گردش  برای  ترجیح می دهند  دارد، 
 شهر سمنان استفاده کنند.  طالبیان گفت: در احیا و بازپیرایی 
شیوه های  با  و  شده  کارشناسی  صورت  به  کار  باید  راه ها  باغ 

عالمانه انجام شود، البته سایر دستگاه ها نیز در این زمینه 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر  معاون  هستند.   سهیم 
صنایع دستی با اشاره به باغ راه های زیبای سمنان گفت: این 
مسیر، مسیر حقی بوده که بزرگان ما آن را در گذشته ای دور 

ایجاد نموده وامروز دیگر نیستند.
وی گفت: باید اذعان کنیم آنها از بهره هوشی باالیی برخوردار 
را با خرد جمعی و روش های علمی انجام دادند  بوده و کارها 
نیز  را دارد  کویری حکم طال  که در این شهر  آب  و در تقسیم 
علمی  کامال  صورت  به  را  آب  تقسیم  و  بودند  محور  عدالت 
و  ملی  وظیفه  افزود:  طالبیان  دادند.    انجام  محور  دانش  و 
باغ  مسیر  این  سازی  زنده  باز  و  احیا  در  که  ماست  اجتماعی 
راهی کمک کنیم و این کار را به صورت کارشناسی شده و با 

شیوه های عالمانه انجام دهیم.
وی تصریح نمود: انجام این مهم با همدلی و همراهی همه 

دستگاه های ذیربط امکان پذیر است. 
به  کرد:  تاکید  شهردار  بویژه  شهر  مسئوالن  به   طالبیان 
سخن پراکنی ها و حاشیه ها توجهی نداشته باشید و کار را به 

صورت علمی و منطقی دنبال کنید.
آفرینی  باز  به  امید  و  تدبیر  دولت  ویژه  توجه  به  اشاره  با  وی 
شهری، مرمت و احیاء بافت های تاریخی و احیاء میراث کهن 
مناطق مختلف کشور اظهار داشت: دولت تسهیالت خوبی 
برای احیای بافت فرسوده و رونق ساخت و ساز ارائه می دهد 
که قطعا رونق ساخت و ساز اشتغالزایی در کشور را در بردارد.

: معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی کشور

 احیای باغ راه ها، گردشــگری شــهری ســمنان را متحول می کند
شــتاب در شــهروند ســپاری 

خدمات شهرداری سمنان 
شهردار سمنان در دهمین جلسه شورای 
سپاری  شهروند  افزایش  بر  معاونان 

خدمات شهرداری سمنان تاکید کرد. 
به گزارش  جام جم دهمین جلسه شورای 
ریاست  به  سمنان  شهرداری  معاونان 
سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان 
و با حضور معاونان و مدیران مناطق سه 

گانه شهرداری سمنان برگزار شد.
طرح  این  اجرای  گفت:  رضوی  ناظم  سید 
می تواند کاهش چشمگیر رفت و آمد در 
امور  بیشتر  سازی  شفاف  و  شهر  سطح 
ادامه  رضوی  باشد.    داشته  دنبال  به  را 
سازمانی  سیستم های  سازی  سبک  داد: 
درونی شهرداری نیز از نکات مهم اجرای این 
طرح است که در افزایش اعتماد و رضایت 
به  وی  دارد.  اساسی  نقش  شهروندی  
نیز  شهرداری  خدمات  شدن  الکترونیکی 
اشاره داشت و گفت: با رونمایی از سامانه 
»سمنان من« خدمات شهرداری به صورت 
کامال الکترونیکی ارائه شده و بخشی از این 
با  که  می شود  شهروندسپاری  نیز  فرایند 
و  پیگیری  و  رصد  امکان  طرح  این  اجرای 
ارائه درخواست ها به صورت غیرحضوری و 
الکترونیکی فراهم و با پیامک به شهرندان 

اطالع رسانی می شود.

خبر

گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره  بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
پروژه  اجرای  برای  سمنان  شهرداری  و  سمنان  استان  صنایع دستی  و 
بازار شیخ عالءالدوله  و  امام خمینی)ره(  بهسازی جداره خیابان حضرت 

سمنان امضا شد.
به گزارش جام جم، در جلسه 22 شهریور 1399 با حضور شهردار سمنان 
اداره میراث فرهنگی استان سمنان، تفاهم نامه  کل و معاونان  و مدیر 
اجرایی  از ظرفیت های دو دستگاه  با هدف بهره گیری  همکاری مشترک 

در زمینه مرمت، بهسازی و ساماندهی پروژه ها امضا شد.
شهرداری سمنان بر اساس این تفاهم نامه متعهد شده است، زمینه 
مشارکت دستگاه  های اجرایی و کسبه خیابان حضرت امام خمینی)ره( 
جداره های  بهسازی  اجرای  عملیات  در  مشارکت  و  ساماندهی  برای 

خیابان را فراهم کند.

تجهیز  و  اجرایی  عملیات  انجام  برای  متخصص  انسانی  نیروی  تامین 
کارگاه، تامین ابزار آالت اجرای فعالیت عمرانی و در نظر گرفتن تمهیدات 
الزم برای ایمن سازی کارگاه و حفاظت از کالبد اثر و ایجاد نشدن تزلزل در 
بنیان آثار تاریخی واجد ارزش در گذر تاریخی امام سمنان از دیگر تعهدات 

شهرداری سمنان برای اجرای این تفاهم نامه است.
نیز  سمنان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره 
بر اساس این تفاهم نامه متعهد شده است مصالح مورد نیاز از جمله 
سمنان  خمینی  امام  خیابان  جداره  بهسازی  اجرای  برای  را  چوب  و  آجر 
بررسی  و  برگزاری  مصوب،  اجرایی  نقشه های  و  ح  طر ارائه  کند.  تامین 
راهکار  ارائه  و  اجرایی در شورای فنی میراث فرهنگی استان  و  موارد فنی 
و مشاوره در مسیر اجرای پروژه و مشارکت در انجام اقدامات قانونی در 
زمینه جمع آوری تابلوها و زوائد بصری ناهمگون از طریق یگان حفاظت 

این  اجرای  برای  کل  اداره  این  تعهدات  دیگر  از  استان،  میراث فرهنگی 
تفاهم نامه است.

میراث فرهنگی،  کل  مدیر  جمال  مهدی  امضای  به  تفاهم نامه  این 
رضوی  ناظم  محمد  سید  و  سمنان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 

شهردار سمنان رسید.

با امضای تفاهم نامه همکاری میراث فرهنگی و شــهرداری؛

پروژه بهســازی جداره خیابان امام و بازار  شــیخ عالء الدوله اجرا می شــود

شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاونت  جدید  سرپرست  ملحی،  ابوالفضل 
سمنان گفت: باید با اصول شهروند مداری و اخالق گرائی با شهروندان برخورد 
و احترام و تکریم آنان و کاهش زمان پاسخ دهی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.  
را  صادقانه  خدمت  حوزه  این  کارکنان  با  نشست  در  ملحی  جام جم  گزارش  به 
اهمیت  حائز  آنچه  گفت:  و  کرد  بیان  کاری  اصول  مهم ترین  از  یکی 
است تکریم ارباب رجوع و صحت عملکرد در ارائه خدمات مطلوب 
وجود  واقعی  تکریم  باید  شهروندان  و  مراجعان  برای  و  می باشد 
داشته باشد و خدماتی که به آنها ارائه می شود به بهترین شکل 

باشد.
ملحی بر تسریع در انجام امور و تحرک بدنه شهرداری تاکید 

کرد و اظهار داشت: با توجه به این که معاونت معماری و شهرسازی یکی از پرمراجعه ترین بخش های 
این  امیدواریم  و  دارد  شهرداری  برنامه های  تحقق  و  درآمد  کسب  در  مهمی  نقش  است،  شهرداری 

معاونت در کوتاه مدت و بلند مدت پیامدهای مثبت و ارزشمندی داشته باشد.
وی با بیان این که مدیران و کارکنان معاونت شهرسازی و معماری ظرفیت های خوبی دارند و از تمام 
ظرفیت های آنان با اتحاد و همدلی برای تحقق اهداف توسعه شهر استفاده خواهد شد؛ افزود: حوزه 
شهرسازی می تواند با درست کار کردن و رعایت اصول اخالقی و حرفه ای کدهای درآمدی شهرداری را 
پویا و فعال کند. سرپرست معاونت شهرسازی و معماری این معاونت را نقطه اتصال بین شهروندان 
و شهرداری دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به ارتباط مستقیم این واحد با شهروندان، باید با اصول 
شهروند مداری و اخالق گرائی با شهروندان برخورد و احترام و تکریم آنان و کاهش زمان پاسخ دهی را 

سرلوحه کار خود قرار دهیم.  

سرپرســت جدید معاونت شهرســازی و معماری شهرداری سمنان:
ارتقاء فرهنگ خدمت صادقانه ســرلوحه کار اســت



سید محمد ناظم رضوی، شهردار سمنان،  در مراسم تجلیل 
این  اجرای  ریحانه  مجازی  کتابخوانی  مسابقه  برگزیدگان  از 
برنامه فرهنگی را گامی در راستای تحقق شعار سمنان شهر 
دوستدار کودک و تالش برای احراز برند پایتخت کتاب برای 
هم  بانوان  امور  در  شهردار  مشاور  دانست.  سمنان  شهر 

گفت: این مسابقه در ابتدا قرار بود برای دختران ۵ تا 1۰ ساله 
شهروندان  استقبال  دلیل  به  که  شود  برگزار  سمنان  شهر 
قرار شد به صورت استانی برگزار شود. سمیه قاسمی اظهار 
داشت: برای دسترسی آسان تر شهروندان به منبع سواالت 
زیبایی  لینالونا بود این کتاب که تصویرگری  که کتاب زیبای 

آن یک بانوی فرانسوی است که مسلمان  دارد و نویسنده 
شده به صورت فایل پی دی اف و صوتی تهیه و در دسترس 
عالقمندان قرار گرفت و در نهایت از بین پاسخ های صحیح 
و  دامغان  سمنان،  از  مهردخت   ۵ و  شد  انجام  کشی  قرعه 

گرمسار به عنوان برنده معرفی شدند.

مسابقه ریحانه،  گامی برای تحقق شعار شهر دوستدار کودک و پایتخت کتاب 
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

سمنان

جا  به  آثار  ترین  ارزشمند  از  تاریخی  بافت های 
هر  راز  و  رمز  پر  شهرسازی  و  معماری  از  مانده 
سرزمین و هویت هر شهر و منطقه محسوب 
یک  غنی  فرهنگ  گویای  که  هویتی  می شود، 
روانشناختی،  جنبه های  تمامی  از   جامعه 
معماری،  هنر،  زیباشناسی،  شناسی،  جامعه 
شهرسازی، بهداشت و ... می باشد. هر کشوری 
با  پیشرفت،  و  تکنولوژی  باالی  سطح  هر  در 
اقتباس از ارزش های فرهنگی- تاریخی، هویت 
رسانده  فعلی  جایگاه  به  را  خود  فعلی  ملی 
است، هر چند گزافه نخواهد بود اگر ادعا کنیم 
ارزش های  از  گیری  بهره  با  کشورها،  از  بسیاری 
نهفته و آشکار فرهنگ و تاریخ کشور عزیز ما 
ایران ، در همه زمینه ها بویژه ادبیات و معماری 
نائل  امروزی  پیشرفت های  به  شهرسازی  و 
امروز  چگونه  که  است  تامل  جای  اما  آمده اند، 
برخی از افراد در قبای علم و معرفت، مقوله حفظ 
فرهنگ تاریخی را یک وظیفه همگانی نمی دانند 
و آن را در چهارچوب وظایف یک سازمان خالصه 
می کنند و اقدامات فعلی درحفظ و اشاعه آن را 
نه تنها یک افتخار نمی دانند بلکه اتالف وقت و 

سرمایه محسوب می کنند. 
عنوان  به  سمنان  ارزشمند  تاریخی  بافت 
وسیع ترین و غنی ترین بافت تاریخی استان با 
وسعت حدود 350 هکتار با ساختاری منسجم، 
متشکل از حداقل 400 اثر ارزشمند معماری با 
ارزش های جهانی، ملی و محلی، محالت تاریخی، 
باغات و محدوده های سبز ، با مبانی وزین علم 
شهرسازی و معماری تاریخی ایران ، هویتی غنی 
مهری  بی  که  است  داده  جای  خود  دل  در  را 
یا  کردن  خالی  شانه  در  ارشد،  مدیران  از  برخی 
از  حفاظت  در  قانونی  مسئولیت های  از  فرار 
این گوهر ارزشمند، نه تنها به منزوی شدن آن 
منجر گردیده، بلکه در دوره هایی از تاریخ معاصر 
زخم هایی نیز بر پیکره این عنصر هویت بخش 
شهری وارد نموده است، شاید ادعای بیجایی 
نباشد که این مقوله کالبدی ارزشمند نیز، زخم 
خورده تهاجمات فرهنگی نرم دشمن در تخریب 
معماری  ورود  با  محلی  و  ملی  مذهبی،  هویت 
و  کاذب  گرایی  تجمل  و  وارداتی  شهرسازی  و 
لوکس شده باشد و در مبارزه با آن نباید نقش 
مردم، مسئوالن امور و متولیان شهری را از هم 

جدا کرد. 
فرهنگ سازی با بهره گیری از الگوهای کارآمد و 
باارزش  تاریخی، حفاظت و مرمت بناهای  غنی 
زنده سازی  با  و  بافت ها  محدوده  در  تاریخی 
فضاهای تاریخی حرکتی موثر و عالمانه در جهت 
حفظ هویت شهری و حفاظت حداکثری از میراث 
انگیزه  بر تحرک و  ملی و محلی بوده که عالوه 
نگهداشت  و  حفاظت  برای  محلی،  جامعه  در 
سیاست ها،  تغییر  به  شهر،  تاریخی  میراث 
و  دانشگاهی  و  علمی  جامعه  در  رویکرد ها 
مدیران ارشد منجر می گردد و به عقب نشینی 
معماری وارداتی و شکست تهاجمات فرهنگی 
اقتصاد مقاومتی  کالم تحقق اهداف  و در یک 
منجر خواهد شد.  شاید به همین خاطر باشد 
که مقوله حفاظت میراث ملی تاریخی یا میراث 
محلی و معماری و شهرسازی بومی در وظایف 
یک سازمان و نهاد متولی خالصه نمی گردد، هر 
چند باید رهبری موضوع جهت حرکت صحیح 
و عالمانه ، از سوی یک نهاد فرهنگی متخصص 
موضوع صورت پذیرد و عدم تبعیت یا تکروی 

در این مقوله بدون نظر لیدر، سبب مشکالت 
از اهداف  یا هدر رفت سرمایه ها یا دور ماندن 

گردد. 
متولی  عنوان  به  فرهنگی  میراث  وزارت 
و  گردشگری  تاریخی،  فرهنگ  موضوعات 
نیل  در  دولتی  لیدر  عنوان  به  دستی  صنایع 
منتخب  حکومتی  نهاد های  توسط  اهداف  به 
گردیده است تا بر بستر قوانین داخلی و بین 
المللی نسبت به حراست، حفاظت و هدایت 
موضوعات مرتبط اقدام نماید. هر چند در مقوله 
حفظ میراث تاریخی با هدف تقویت و توسعه 
بلکه  وزارتخانه  این  تنها  نه  شهری  گردشگری 
شهرداری ها  از  اعم  شهری  حوزه های  متولیان 
دولتی،  شرکت های  و  تابعه  سازمان های  و 
باید  مرتبط  انجمن های  حتی  و  استانی  ادارات 
به  احترام  با  تنگاتنگ  همکاری  و  هماهنگی  با 
قوانین و مقررات، در مسیر حفاظت و حراست از 
این میراث تاریخی به صورت مشترک و موثر قدم 

برداشته تا شاهد تحوالت مورد انتظار باشیم. 
در سنوات اخیر در مجموعه شهرداری سمنان 
دهه های  ماندگار  و  تاریخی  اتفاقات  از  غ  فار
شاهد  تاریخی،  بافت  به  مهری  بی  در  گذشته 
سوی  از  تقدیر  قابل  و  موثر  بسیار  اقداماتی 
شورای  گذاری  سیاست  با  سمنان  شهرداری 
محترم اسالمی شهر در بستر مسئولیت پذیری 
و احترام به ارزش های تاریخی فرهنگی با مدیریت 
ارزشمند و موثر آقای دکتر ناظم رضوی بوده ایم .
در این دوره، با تجمیع اقدامات مشترک میراث 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
تفکیک  بدون  سمنان  شهرداری  و  سمنان 
کیفیت و کمیت مشارکت ، شاهد اثراتی باارزش 
میراث  و  فرهنگ  حفظ  مقوله  در  زیرساختی  و 
گردشگری  توسعه  و  تقویت  هدف  با  تاریخی 
شهر سمنان بوده ایم، هر چند می پذیریم که در 
هر مرحله، اقدامات انجام شده قابل نقد باشد، 
اما این حرکت در نوع خود با توجه بی مهری های 
دهه گذشته، بسیار ارزشمند بوده و تقویت و 
حفظ  در  عملی  و  فکری  مشارکت های  توسعه 
میراث تاریخی، الگو سازی معماری و شهرسازی 
خلق  موجود،  تاریخی  الگوهای  از  بهره  گیری  با 

فضاهای عمومی با احترام به الگوهای تاریخی، 
به  اقدام  و  بناها  به  بعدی  تک  نگاه  از  خروج 
ایجاد یک پالزای شهری بر بستر میراث و هویت 
گردشگری  ایستگاه های  ایجاد  برای  تاریخی، 
اقدامی فوق ارزشمند است که با اهداف تعریف 
ایجاد  به  مسیر  ادامه  در  و  بوده  منطبق  شده 
کریدورهای گردشگری شهری منجر خواهد شد. 
ساماندهی آب پخش کن سمنان ) پارا( به همراه 
تاریخی  استخرهای  و  حیاتی  شریان های  تمام 
موجود و کوچه باغ های تاریخی به عنوان عناصر 
مهم و منحصربه فرد شهر سمنان که هویت 
شهرسازی شهر را در خود دارد، تملک بیش از 

ده خانه تاریخی و اقدام به مرمت و احیاء، نصب 
گردشگر  راهنمای شهری در هدایت  تابلوهای 
به اماکن تاریخی، کمک به مرمت اماکن و بقاع 
گردشگری  زیرساخت های  عنوان  به  متبرکه 
تاریخی،  بناهای  محدوده  ساماندهی  مذهبی، 
بومی،  و  محلی  گردشگری  تقویت  به   کمک 
راه اندازی سامانه های گردشگری، تهیه طرح های 
تاریخی،  بافت  شده  رها  محدوده های  احیاء 
در  تاریخی  بافت  معماری  الگوهای  تسری 
محدوده جدید شهر، احترام به مصالح بوم آورد و 
... که از سوی شهرداری محترم سمنان در برنامه 

قرار گرفته، اقدامی پسندیده و قابل تقدیر است، 
شاید نقد هایی بر موضوع ساماندهی وارد باشد، 
توسعه  صحیح  روند  به  توجه  با  شک  بی  اما 
شهری، کاری بیهوده و عبث نبوده و منجر به 
باززنده سازی باغات، کوچه معابر تاریخی درون 
تقویت  شهر،  به  وابسته  فضاهای  تقویت  آن، 
گردشگری شهری، احیای باغات تاریخی، رغبت 
سرمایه گذاری برای ایجاد فضاهای کنترل شده 
 ، آن  کاربری  و  باغ ها  با حفظ اصالت  گردشگری 
قابل  الگوهای  ارائه  و  شهر  به  بخشی  هویت 

استناد خواهد شد .
بی شک امروز نقد هایی هم بر مجموعه میراث 
وارد  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
می باشد، اما با در نظر گرفتن تنگناها، مشکالت 
بی  دولتی،  اعتبارات  از  اعم  زمینه ها  تمامی  در 
 ،... و  فرهنگ  حوزه  در  گذاری  سرمایه   رغبتی 
نیم نگاهی به اقداماتی ارزشمند که در حفاظت 
از میراث تاریخی شهر سمنان صورت پذیرفته، 
قبل از هرگونه نقد، خالی از لطف نیست. وجود 
بافت تاریخی ارزشمند با دو بازار تاریخی، فضاهای 
مجموعه  آن،  پیرامون  خصوصی  و  عمومی 
ناملموس  و  ملموس  میراث  کن،  پخش  آب 
آن  تاریخ  و  شهر  افتخار  امروز  که  بناهایی  و 
محسوب می شوند همگی با اقدامات موثر اداره 
کل میراث فرهنگی استان سمنان به تنهایی 
حفاظت گردیده اند، اگر نگاه و اقدام مسئوالنه 
از سوی این لیدر فرهنگی نبود، شاید امروز این 
ارزش های هویت بخش نیز، همچون فضاهای 
خالی از هویت شده و بایر پیرامون مسجد امام 
)ره( و امامزاده یحیی )ع( که با حذف لیدر اصلی 
انجام پذیرفت، دیگر وجود نداشت و تاریخ به 
یغمارفته شهر، حسرت امروز ما و آیندگان بود، 
ارگ سمنان و بناهای مشابه که امروز نماد غرور 
معماری شهر و حتی استان محسوب می شوند 
، تیغه سرد و بی رحم لودر تخریب گران فرهنگ 
تاریخی را تجربه می کرد. پس بدون نگاه عاقالنه 
به آینده، امروز و فردای شهر نقدی غیرمنصفانه 
به توسعه شهر سمنان وارد کردن جایز نیست، 
بین  همکاری  تقویت  به  بیشتر  باید،  چند  هر 
و  پرداخت  شهر  متولی  دستگاه های  بخشی 
روند توسعه شهر به صورت برنامه ای هدفمند 
در  که  اهدافی  تا  شود،  پیگیری  منسجم  و 
نیز  کوتاه مدت  را داریم در  آن  آرزوی  بلندمدت 

قابل دسترس باشد .
حرکتی که این روزها شهرداری سمنان با حس 
مسئوالنه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، 
سمنان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
فرهنگی  گذاری  سرمایه  است،  نموده  تسریع 
ارزشمندی است که به انسجام عاقالنه و مدبرانه 
شهری بر بستر هویت های فرهنگی - تاریخی در 
خواهد  منجر  شهری  پایدار  گردشگری  بستر 
شد و حافظان میراث تاریخی- گردشگری شهر 
و نخبگان و عالمان از بخش خصوصی و دولتی 
شهر،  این  در  روزی  تا  بود  خواهند  آن  مدافع 
شاهد حفظ حداکثری میراث تاریخی، ناملموس 
گردشگری  محورهای  گیری  شکل  طبیعی،  و 
راه های  پیاده  ساز،  دست  و  طبیعی  تاریخی، 
ارزشمند و انسان محور، ماندگاری و بازنده بودن 
تقویت  فرهنگی،  تاریخی  فضاهای  همیشگی 
سالمت  فرهنگی،  بالندگی  اجتماعی،  نشاط  و 
اجتماعی و جامعه باانگیزه با ساختاری هویت 

مند در شهر زیبا و با فرهنگ سمنان باشیم . 

همت شــهرداری سمنان در احیای 
میراث هزار ســاله شهر

ح کرد؛ شهردار سمنان مطر
بازآفــــرینی بافــت تاریخــی   بــا  

پروژه های محرک توسعه

 2/5 حدود  جهش  از  سمنان  شهردار 
بحث  در  توسعه  محرک  ح های  طر
از  یکی  عنوان  به  شهری  بازآفرینی 
زنده  باز  به  دهنده  شتاب  ظرفیت های 
چارچوب  و  شهری  بافت های  سازی 
شهری  بافت های  نوسازی  و  بهسازی 

کمک خواهد کرد.
ناظم  محمد  سید  جام جم   گزارش  به 
شهر  در  گفت:  سمنان  شهردار  رضوی 
سنتی،  ظرفیت های  به  توجه  با  سمنان 
شهری  نقطه  هر  در  فرهنگی  و  بومی 
سمنان پروژه هایی تعریف شده است که 
بهره برداری رسیده  به  و  اجرا شده  گاهی 
مدت  کوتاه  در  ح ها  طر این  که  است 
خواهد توانست ظرفیت آن مناطق را در 
زیست شهری شهروندان بهبود بخشد. 
اصلی  اهداف  به  اشاره  با  رضوی  ناظم 
پروژه های محرک توسعه که دستیابی به 
بازآفرینی شهری است، ادامه داد: اجرای 
این پروژه ها تهی شدن بافت های مرکزی 
شهر را متوقف و ظرفیت باز زنده سازی 
و  بهینه  را  فرسوده  و  تاریخی  بافت های 
انواع  توسعه شهری فراهم می کند.  وی 
بازآفرینی  در  توسعه  محرک  پروژه های 
قابلیت  که  را  سمنان  شهری  بافت 
داشت:  اظهار  و  برشمرد  داشته  اجرایی 
گردشگری،  فرهنگی،  ظرفیت های 
اجتماعی، پاتوق محله ها، ایجاد موزه آب، 
خانه باغ ها، مزرعه کودک، پاتوق مطالعه 
از  سنتی  و  قدیمی  باغ های  کتاب،کوچه 
فعالیت های شاخص شهرداری سمنان 
از  استفاده  رضوی  راستاست.    این  در 
افراد صاحب هویت  ظرفیت اجتماعی و 
را  محله  حوزه  در  فعالیت  برای  محله 
دانست  مهم  بسیار  زمینه  این  در  نیز 
معتمدین  ظرفیت  از  استفاده  گفت:  و 
محله، تعریف بودجه محله محور همه بر 
مبنای رویکرد بازآفرینی شهری و تعریف 
بافت های  در  توسعه  محرک  پروژه های 
ناکارآمد میانی شهر در بافت های تاریخی 
فرسوده  و  قدیمی  بافت های  و  بوده 
مجاورت بافت های تاریخی به شکل خود 
هر کدام نسخه و راه حلی برای آن ترسیم 
شده است.    شهردار سمنان خاطرنشان 
کرد: استفاده از ظرفیت اقتصادی مجاور 
بازسازی  سمنان،  شهر  تاریخی  بازار 
متعدد  قدیمی  کاروانسرا های  و  خانه ها 
شهرداری  کار  دستور  در  شده  تعریف 

سمنان قرار دارد .

خبر

 

بافت تاریخی ارزشمند سمنان 
هویتی غنی را در دل خود جای 
داده است که بی مهری برخی 

از مدیران ارشد، در شانه خالی 
کردن یا فرار از مسئولیت های 
قانونی در حفاظت از این گوهر 

ارزشمند، نه تنها به منزوی 
شدن آن منجر گردیده، بلکه 
در دوره هایی از تاریخ معاصر 

زخم هایی نیز بر پیکره این 
عنصر هویت بخش شهری 

وارد نموده است

  جام جم در گفتگو با کارشــناس اداره کل میراث فرهنگی 
 گردشــگری   و صنایع دســتی ســمنان بررسی می کند؛
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هشیارى من بگیر و مستم بنما    
         سرمست ز بـــــــاده الستم بنما

بر نیستیم فزون کن، از راه کَرم              
در دیده خود هر آنچه هستم، بنما

امام خمینی )ره(
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 : صاحب امتیاز
سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان سمنان: محبوبه مومن 

تحریریه شهرستانها:    021-44233511
 د  فتر سرپرستی استان سمنان:  

023-33460778

مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان 
سمنان با اشاره به مشکل تامین آب، گفت: 
فاضالب  تصفیه خانه  پساب  انتقال  طرح 
سمنان برای تامین آب واحدهای صنعتی در 
راستای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید 

و رونق آن است. 
انتقال  بررسی  جلسه  در  جام جم  گزارش  به 
پساب تصفیه خانه فاضالب جنوب سمنان به 
شهرك و منطقه ویژه اقتصادی این شهر در 
محل شهرداری سمنان با حضور سید محمد 
آل بویه  ناظم رضوی شهردار سمنان، حسن  
مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان 
شرکت  مدیرعامل  طاهری  محمد  و  سمنان 

آب و فاضالب استان سمنان برگزار شد.
حسن آل بویه در این نشست، مساله تامین 
و  صنعتی  توسعه   جدی  موانع  از  یکی  را  آب 
سند  افزود:  و  برشمرد  سمنان  اقتصادی 
توسعه آب استان سمنان تهیه و در شورای 

برنامه ریزی تصویب شد.
وی اظهارداشت: استفاده از آب های نامتعارف 
صنعتی  واحدهای  آبی  منابع  تامین  برای 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  سمنان  استان 

بوده است.
صنعتی  شهرك های  شرکت  مدیرعامل 
استان سمنان تاکید کرد:   بهره مندی از پساب 
توسعه  سمنان  شهر  فاضالب  تصفیه خانه 
واحدهای صنعتی، اشتغالزایی را برای جوانان 

عوامل  از  یکی  و  می کند  فراهم  شهر   این 
پایدار  توسعه  به  دستیابی  کننده  تعیین 
است. آل بویه بیان کرد: شرکت شهرك های 
صنعتی استان سمنان از محل انتقال پساب 
تامین  سمنان،  شهر  فاضالب  تصفیه خانه 
آب مورد نیاز را بر اساس تصمیمات شورای 

برنامه ریزی این استان پیگیری می کند.
مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی استان 
سمنان با تاکید بر این که کیفیت آب مورد نیاز 
صنعت و فضای سبز متفاوت بوده، ادامه داد: 
کارگروه مشترك فنی این شرکت و شهرداری با 

تعامل و هماهنگی ابعاد مختلف روند طراحی، 
اجرایی و عملیاتی انتقال پساب تصفیه خانه 

فاضالب جنوب شهر سمنان را بررسی کنند.
طرح  اقتصادی  و  فنی  بعد  اهمیت  به  وی 
جنوب  فاضالب  تصفیه خانه  پساب  انتقال 
اقدامات  کرد:  تصریح  و  اشاره  سمنان  شهر 
منابع  هدررفت  از  جلوگیری  راستای  در  باید 
مالی برای طرفین باشد و منافع شهروندان مد 
نظر قرار  گیرد. آل بویه ابراز داشت: طرح انتقال 
سمنان  جنوب  فاضالب  تصفیه خانه  پساب 
به شهرك  و منطقه ویژه اقتصادی این شهر 

در راستای تحقق شعار سال و توسعه و رونق 
همکاری  با  این که  بیان  با  وی  است.  تولید 
پساب  انتقال  خط  دبی  میزان  شهرداری 
تصفیه خانه فاضالب جنوب سمنان به شهرك 
این شهر مشخص  اقتصادی  و منطقه ویژه 
شود، خاطرنشان کرد: هزینه کارشناسی شده 
فاضالب  تصفیه خانه  محل  از  پساب  فروش 
شهر سمنان به این شرکت توسط شهرداری 
کیفیت  کرد:  اضافه  وی  شد.  خواهد  اعالم 
پساب تحویلی در محل تصفیه خانه فاضالب 
شهر سمنان به شرکت شهرك های صنعتی 
محیط  استانداردهای  حد  در  سمنان  استان 
پذیرنده باشد.  مدیرعامل شرکت شهرك های 
صنعتی استان سمنان یادآور شد: مقرر گردید 
برای  امکان سنجی  صنعتی  مصرف  با  توام 
زراعت چوب  مصرف پساب مازاد در توسعه 
با همکاری شهرداری سمنان و منابع طبیعی و 

آبخیزداری این استان بررسی شود.
گفت:  نشست  این  در  نیز  سمنان  شهردار 
جلسه فنی، اقتصاد و بازرگانی کارگروه مشترک 
پساب  انتقال  مختلف  ابعاد  بررسی  برای 
سمنان  شهر  جنوب  فاضالب  تصفیه خانه 

برگزار و نتایج اعالم شود.
ناظم رضوی بیان کرد: شهرداری میزان مصرف 
مورد نیاز خود را در فضای سبز مشخص و در 
خصوص بحث توسعه زراعت چوب با منابع 

طبیعی گفت و گو می کند.

نوســتالژیک  پــارک  مرمــت 
سمنان

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان از آغاز 
سمنان  شهریور   8 پارک  دوم  فاز  مرمت 

خبر داد.
گفت:  افضلی  الیاس  جام جم  گزارش  به 
پارک شش هکتاری 8 شهریور برای اهالی 
این  پارک  ترین  قدیمی  عنوان  به  سمنان 
شهر شناخته شده که در منطقه یک و در 
سال  در  و  گرفته  قرار  شهر  باغات  نزدیکی 
گفت:  افضلی  است.   شده  احداث   1346
بوستان ها و فضاهای سبز همچون سایر 
و  شده  فرسایش  دچار  شهری  فضاهای 
و  فراغتی  خدمات  تا  دارند  مرمت  نیازبه 
همین  در  یابد،  تداوم  آنها  زیست  محیط 
راستا طرح مرمت و بهسازی پارک 8 شهریور 
در دو فاز تعریف شد که فاز اول آن در اواخر 
سال 97 انجام و فاز بعدی  آن شروع شده 
است.  وی با اشاره به لزوم عملیات بهسازی 
سطح  بوستان های  و  پارک ها  مرمت  و 
راستای  در  فعالیت ها  این  گفت:  منطقه 
زیباسازی و با هدف ارائه خدمات مطلوب، 
آسایش و همچنین افزایش ایمنی و امنیت 
شهروندان و رفع نواقص و مشکالت موجود 
اجرایی می شوند.  افضلی گفت: عملیات فاز 
دوم مرمت پارک 8 شهریور شامل مرمت 
و نوسازی سرویس های بهداشتی، وسایل 
بازی، احداث آبنما، بهسازی روشنایی پارک 
و انجام نورپردازی می شود که با اعتبار سه 
مدیر  است.   انجام  حال  در  ریال  میلیون 
خاطرنشان  سمنان  شهرداری  یک  منطقه 
کرد: اجرای بموقع عملیات بازسازی و مرمت 
فضای  و  عمرانی  مختلف  عرصه های  در 
سبز ضمن جلوگیری از هزینه های اضافی و 
افزایش بهره وری امکانات شهری، رضایت 

شهروندان را در پی دارد.  

خبر

 تامین آب صنایع از پســاب تصفیه شــده 
گامــی در جهت جهش تولید 

سمنان  شهری  باغستان های  احیای  توسعه  و  حفظ  برای 
توافق نامه همکاری بین جهاد کشاورزی شهرستان و شهرداری 

سمنان منعقد شد.
گردشگری  امور  مدیر  دارایی  محمودرضا  جام جم،  گزارش  به 
شهرداری سمنان گفت: حفظ، احیاء و توسعه باغستان های 
سمنان با معرفی و بهره برداری فراگیر از ظرفیت های غنی منظر 
تقسیم  مردم نهاد  و  کهن  نظام  با  ارتباط  در  سمنان  فرهنگی 
آب رودخانه شهر و راه اندازی اکوموزه سمنان قوت و شتاب 
نامه مورخ  تفاهم  و مبادله  امضاء  پیرو  افزود:  می گیرد.دارایی 
۹۸/۵/۳1بین شهرداری و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
سمنان که همزمان با برگزاری دومین جشنواره سمنان شهری 
در باغ - جشن انجیر، در مجموعه گردشگری- تفریحی استخر 
چارچوب  در  مورخ ۹۹/6/6  نامه  توافق  شد،  برگزار  کوشمغان 

اهداف مشترک سازمانی برای سرعت بخشی به فرایند اجرای 
گردشگری  مزرعه  محل  در  شده  توافق  و  تفاهم  موارد  مفاد 
کودک به امضاء طرفین رسید.   وی ادامه داد: بر این اساس 
مشارکت و همکاری متقابل با استفاده از ظرفیت های مربوط 
در راستای حفظ و توسعه کشاورزی در محدوده و حریم شهر 
فرهنگی  منظر  در  موجود  ارزش های  شکوفایی  به  سمنان 
سمنان می انجامد.  دارایی با اشاره به مفاد توافق نامه گفت: 
اکوموزه  قلمرو  در  تعهدات  انجام  برای  الزم  بینی های  پیش 
آب  بروز  و  حضور  محوریت  با  آن  تعریف  گستره  که  سمنان 
رودخانه سمنان از دامنه کوه چندران در شمال تا حاشیه کویر 
در جنوب شهر را در بر می گیرد، در این توافق نامه مورد توجه 
قرار گرفته و با تکمیل و آغاز به کار خانه موزه آب به عنوان هسته 
اکوموزه سمنان امکان معرفی و ارائه دانش و فرهنگ بوم نهاد 

باغداری  و  آب  از  بهره برداری  مدیریت  در  سمنانی  کشاورزان 
گردشگری شهرداری  امور  بیشتر و بهتر مهیا می شود. مدیر 
سمنان با تاکید بر ارزش وجود باغستان های شهر خاطرنشان 
کرد: حفظ و توسعه باغستان های شهر از ضرورت های توسعه 
فراسازمانی  همکاری های  جلب  با  و  می رود  شمار  به  پایدار 
همشهریان،  عموم  حضور  با  تعاملی  فضائی  در  می توان 
پژوهشگران، نسل جوان و گردشگران، زمینه های تعالی بیش 

از پیش سمنان را فراهم آورد.

احیای باغســتان های سمنان شتاب می گیرد 

تاریخی شهرداری سمنان  بافت  مدیر 
دارای  کشورهای  اغلب  در  گفت: 
از  تاریخی  بافت های  تاریخی،  سوابق 
جمله حساس ترین و ظریف ترین مسائل 
به  شهرسازی  و  معماری 
آید که برنامه ای  شمار می 
آن  رونق  برای  منسجم 
تهیه  ارزشمند  بافت 

می کنند. 
جام جم  گزارش  به 
سعید پرسا ادامه داد: 
دارای  سمنان  شهر 
تاریخی هم  کهن  سابقه 
این قاعده جدا نیست  از 

و باید یک برنامه منسجم جهت رونق و پویایی بافت 
محلی  اقتصاد  و  گردشگری  رونق  جهت  در  تاریخی 
پایدار  گردشگری  توسعه  مسیر  در  تا  باشد  داشته 
قرار گیرد. وی گفت: یکی از برنامه های بسیار مهم در 
ح ساماندهی پهنه شرقی  زمینه رونق بافت تاریخی طر
جنب  مسجد  این  شرقی  ضلع  در  واقع  امام  مسجد 
پروژه  از  پروژه جزئی  این  تاریخی خطیبی هاست.  خانه 
مربوط به مجموعه 18هکتاری ساماندهی اطراف امام 
منعقد  1390قراردادآن  سال  از  که  )ع(بود  یحیی  زاده 
ح دارای دو زیر پروژه پهنه شرقی مسجد  شد. کل طر

امام و پهنه جنوبی امام زاده یحیی)ع( می باشد.
سنوات  در  شرقی  پهنه  پروژه  داشت:  اظهار  پرسا 
گذشته جهت تصویب به اداره میراث فرهنگی ارسال 
ح  ارتفاعی طر گردیده بود اما به دلیل محدودیت های 

متوقف شد. با پیگیری های قانونی و متعدد نهایتادر 
میراث  فنی  شورای  تایید  به  ح  طر سالجاری  مرداد 

فرهنگی کشور رسید.
این  گفت:  شرقی  پهنه  ح  طر جزئیات  به  اشاره  با  وی 
ح برگرفته از الگوهای سنتی خانه های شهر سمنان  طر
منطبق بر الگوهای بومی و اقلیمی است که می تواند 
نمونه خوبی جهت الگوسازی مسکن در حوزه بافت 
تجاری های  مجموعه  مذکور  ح  طر در  باشد.  تاریخی 
پیش بینی شده که این تجاری هاجهت رونق بخشی 
بیشتر در بافت تاریخی و با فعالیت های کنترل شده 
و  رسته ها  ایجاد  در  سعی  و  دستی  صنایع  حوزه  در 
آن با مسجد امام  ارتباط  راسته های مناسب تجاری و 
این  است.    شده  بینی  پیش  سمنان  بازار  سپس  و 
مقام مسئول ادامه داد: در ضلع جنوبی سایت پروژه 

اراضی  و  داشته  وجود  گذشته  از  که  کومش  تیمچه 
منظوره  چند  اداری  فضای  عنوان  به  تیمچه  شمالی 
از  شده  سعی  ح  طر این  در  است  گردیده  بینی  پیش 
اسالمی  شهرهای  و  تاریخی  بافت های  اصلی  رکن   4
تجارت/سکونت/ یعنی  داشته  وجود  گذشته  از  که 

مذهب و حکومت استفاده گردد که در حوزه مذهب 
می کند.  امام)ره(ایفا  تاریخی  مسجد  را  محوری  نقش 
فوقانی  طبقه  در  مسکونی  کاربری  سکونت  حوزه  در 
یک مجموعه زنده ای را در روز و شب ایجاد می کند و 
حوزه  در  و  همکف  در  تجاری  فضای  تجارت  حوزه  در 
ضلع  در  فرهنگی  و  اداری  فضای  ایجاد  نیز  حکومت 
می باشد.مدیر  مجموعه  این  ارکان  از  سایت  جنوب 
بافت تاریخی شهرداری سمنان در پایان از آغاز عملیات 

ساخت این مجموعه در روزهای آینده خبر داد. 

ح ســاماندهی پهنه شــرقی مسجد امام؛ با اجرای طر

بافت تاریخی ســمنان رونق می گیرد 


