
 اتریخچه 

و توان اهي بافتهاي کهن سمنان جزئي از پيکره و بدهن اين شهر است و داراي ارزشهاي کالبدي ، عملکردي ، اقتصادي و فرهنگي است هک با اقبليت اه 

ماندهي بالقوه خود ، يک سرماهي ملي محسوب مي شود . اين کالبد و ساختار رد معرض تهديدات بنيادي بوده و نيازمند تشخيص مسائل ، چالش اه و سا

 آنهاست . 

ن ، رشد شهر را هب پيرامون سوق مي دهد و اين نپرداختن هب بافت فرسوده شهر ، هچ هب جاي مانده از شهر نشيني دوران باشد و هچ انباشته از جريان اهي انبساما

کايت از آن دارد هک همراه با انبساماني اه ، رثوتهاي شهري بسياري رد دل شهر راه مي شود و زهينه اهي هنگفت بنا کردن بافتهاي ديگر  ربگرده شهر نهاده مي ح

ساماندهي بافت اهي اتریخي و فرسوده شهر سمنان سازمان نوسازي و بهسازي شود ، از اين رو هب دنبال سياست اه و تصميم اهي شهرداري سمنان مبني رب 
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هويت ارزشهاي فرهنگي  تجديد حيات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بافت قديمي ، فرسوده و انمناسب شهري و دستيابي هب شهري پايدار و مشاركتي و اعتال

 اسالمي و ارتقا كيفيت محيط زندگي شهروندان و گردشگران .–اجتماعي و معماري ارياني 

 

 

 



 نوسازي و بهسازي شهرداري سمنان،با اهداف زري تشکیل گرديده است: سازمان

 وتک واحداهي با ارزش اتریخي واراهئ طرح اهي بهينه سازي مناسب و پيشنهاد تعیین کارربي.شناسایي محله اهي قديمي بافت      .1

میظنت طرحهاي اجرائي پيشننننننننهادي رباسنننننننا  طرح تمعنننننننيلي و طرح جام: رباي مواردي از یبیل : شننننننننا ت عنا نننننننر اتریخي و پيشننننننننهاد           .2

کليف رباي ره يک از آيتم اهي ایپده ،سواره ، مح  دوديت رتاکیف سواره و پارگنیک اهي محلي.تعیین ت

شننننا ت عنا نننر هنم فرهنگي ،،خهمي ، دمااي ،تماري ومسنننتوني ردبافت اهي قديمي شنننهر و پيشننننهاد وانننعيت سننناختماني رباي ره يک  نا چه            .3

 اقبل حمظ ،اقبل مرمت ويا اقبل تخريب باشد.

 ت احداث بنا از جمله حجم ، ارتفاع ،  حوه استقرار ، شیوه سا ت و نما سازي.ربرسي و پيشنهاد ضوابط شهرسازي و معماري جه    .4

 ربرسي و پيشنهاد محدوده حریم آاثر اتریخي هنم و اراهئ طرح فضا سازي مناسب.    .5

یح بصورت متروهک و بالاستفاده مانده وهب         .6
صح
شکل يک معضل شهري دیچیپه  استفاده بهينه از اراضي مرغوب هک رد ارث عدم ربانهم رزیي 

 از نظر اجتماعي ، اقتصادي و شهرسازي رد آ،ده باشند.

 سرماهي گخاري و مشاركت بامردم و موسسات سرماهي گخار.    .7

کار ربده است.    .8  رد همین راستا سازمان نوسازي و بهسازي شهر سمنان تمام توان خود را جهت ا مام وظيفه محوهل ب
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