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آوای شن ها نجوای سرزمينی است در دل كوير ،جدا افتاده از طبيعت سرسبز و 
سربلند از مقاومت خود و مردمانش در برابر شرايط اقليم و جو تاريخ

تاريخ و جغرافيا تراجم احوال اين سرزمين است ،سرزمينی كه مدينه العرفا و موطن 
بزرگان و فضالی تاريخ بوده است.

نايين روايات مختلفی را در بر پاشدنش بر دل دارد از اقوام مهاجر اهل زرتشت كه 
به ياد موطنشان اين سرزمين را نايين ناميده اند تا قصبه ای در زمان حضرت مسيح 
.به روايتی از بستان السياحه نايين در قديم اقليمی هموار بوده آبش خوب و هوايش 
مرغوب و ملجا اقوام و سالطين مختلف.از اصفهان چهار مرحله دور و حدود آن از 
طرف شمال به شهرستان اردستان از جنوب به شهرستان يزد و از خاور به دشت كوير 

لوت و از باختر به شهرستان اصفهان محدود است.
.از افتخارات بازمانده معماری قديم نايين می توان به نارين قلعه، ،مسجد جامع ،خانه 
پيرنيا و آب انبارها به عنوان نمونه اشاره كرد.نارين قلعه يا نارنج قلعه دارای برجی 
به اندازه 250 ذرع و محل تمركز ذخيره دولتی بوده است.چون اين شهر دستخوش 
حمله ا غيا ربوده و نيازمند تسهيالت قشون و تجهيز سپاه از بناهای پراهميت دوران 
خود بوده است.مسجد جامع يا مسجد علويان كه در زمان عمر بن عبدالعزيز ساخته 
شده و محل آن در باب المسجد است دارای يك مناره است و گنبدی يك پوسته 
.سبك معماری آن علوی است و تنها بازمانده معماری از اين سبك است كه در قرون 
اوليه هجرت ساخته شده است .خانه پيرنيا يکی ديگر از يادگارهای ارزشمند معماری 
دوران صفويه و نمونه شاخصی است از مساكن سنتی نايين .فضاهای اصيل مساكن 
سنتی موجود در خانه از قبيل بخش تابستان نشين و زمستان نشين بيانگر سکونت 

مردمی است كه از قديم اهل فضل و هنر بوده اند .
.جبر تاريخ ،شرايط اقليمی  و مهاجرتها سبب شد كه بسياری از بناهای با ارزش اين 

خطه به زوال كشيده شده و از ميان برود.از اين رو دلسوزان و متخصصين بومی با 
مشاركت و حمايت بخش دولتی اقدام به تاسيس شركتی باهدف احيا و ساماندهی 
شهر نمودند تا اوراق گذشته شهر را باز خواند ه و تا نايين عظمت گذشته خود را 

باز يابد.
شركت عمران و ساماندهی بافت فرسوده نايين با مشاركت شهرداری ،شركت عمران 
ومسکن سازان منطقه مركزی و شركت توسعه گردشگری استان اصفهان در سال 
1387 تاسيس شد و با توجه به اينکه قبل از تاسيس شركت، مطالعاتی توسط شركت 
عمران وبهسسازی شهر ی ايران برروی نايين انجام شده بود از بدو تاسيس نسبت 

به تهيه طرحها و عملياتی نمودن آنها همت گمارد.

مرمت و احيا محور فرهنگی  تاريخی دروازه كلوان تا دروازه نوآباد
احياء اين محور كه طرح آن توسط مشاور تهيه و اعتبار فاز يك آن از محل اعتبارات 
شركت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ايران و شهرداری نايين تامين گرديده 
است از ابتدای كوچه های شماره 3 و 7 آغاز گشته و نسبت به بدنه سازی ،كف 
سازی و همچنين نصب زيرزمينی تاسيسات شهری محور و مخفی سازی علمکهای 
گاز با هماهنگی ادارات مربوطه اقدامات الزم صورت پذيرفته است.عمليات اجرايی 
اين طرح در حدود 30 درصد پيشرفت داشته است .در عمليات فاز دوم طرح مرمت 
و احيای محور دروازه كلوان تا دروازه نوآباد كليه مکانهای مورد نياز از جمله باغ 
پذيرايی در مجاورت نارنج قلعه پيش بينی شده است كه پس از تامين اعتبار عمليات 

اجرايی آن آغاز خواهد شد.

گزارشی از فعالیتهای شرکت عمران وبهسازی
 شهری ایران در نایین

علیرضا ناظری نایینی-مدیرعامل شرکت احیا و ساماندهی بافت فرسوده نایین
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خريد امالک جهت باز گشايی معابر
جهت باز گشايی معابر در بافت فرسوده و احياء منطقه گسترده بافت قديم 
تعدادی قطعه زمين شناسايی و با مالکين آنها توافق شده كه در ادامه 
مبايعه نامه های مربوطه جهت تامين اعتبار تنظيم وبه شركت عمران 
وبهسازی شهری ايران ارسال شده است. با پيش بينی های بعمل آمده 

جهت تملك اين اراضی مبلغ3/500/000/000 ريال هزينه خواهد شد.

مديريت در جذب اعتبار ساير ادارات و تهيه طرح جامع و تفضيلی بافت 
فرسوده نايين

اعتباراتی كه ساير ادارات تا كنون در بافت فرسوده نايين هزينه نموده اند 
بالغ بر 19/000/000/000 ريال بوده است و از آنجايی كه برای شهرسازی 
بافت فرسوده هيچ گونه طراحی انجام نگرفته است از طرف شركت عمران 
وبهسازی شهری ايران پيشنهاد تهيه طرح جامع و تفضيلی بافت فرسوده  
نايين اعالم شد تا نسبت به تهيه آن اقدامات الزم انجام پذيرفته و پس 
از تصويب شورای محترم اسالمی شهر نايين و شهرداری به صورت اقدام 
مشترک تهيه گردد.در اين طراحی بخش هايی چون عرض معابر،نمای 
بيرونی،ميزان ارتفاع  و تراكم برای هر پالک مشخص خواهد شد .اين طرح 

نيازمند بودجه ای بالغ بر 700/000/000 ريال می باشد.
با  است  نموده  سعی  نايين  فرسوده  بافت  ساماندهی  و  عمران  شركت 
انعکاس پيشرفت ها به روشن  نمودن افکار مردم و مديريت های مرتبط 
با پروژه در جذب حمايت همه جانبه مسئولين و عاشقان فرهنگ نايين 
باعث شود اين خطه به گذشته پر افتخار خود باز گشته و تحسين آيندگان 

رابرانگيزد.

باز زنده سازی بازارچه كلوان
اين اثر تاريخی در محور دروازه كلوان قرارداشته و آثار ناچيزی از آن باقی 
مانده بود . پروژه بازارچه با توجه به حفظ بافت تاريخی شهربازسازی و 
احيا شده وتا اكنون 95 درصد  از عمليات باز زنده سازی آن به انجام 
احياء محور  و  در مرمت  انجام شده  اقدامات  است. در مجموع  رسيده 
فرهنگی تاريخی دروازه كلوان تا دروازه نوآباد و باز زنده سازی بازارچه 
كلوان 2/680/000/000 ريال هزينه در بر داشته  كه از محل اعتبارات 
هزينه  شهرداری  اعتبارات  و  ايران  شهری  وبهسازی  عمران  شركت 

گرديده است.

احداث هتل و سفره خانه سنتی
بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص ايجاد شرايط مناسب برای 
جذب سرمايه گذار وگردشگر در نايين طرح ايجاد مجتمع اقامتی توسط 
مشاورو شركت عمران ومسکن سازان منطقه مركزی پيشنهاد گرديد 
كه پس ازتصويب و امکان سنجی خانه و باغ و باربند خانه معصومی 
آماده  طرح  اجرای  جهت  بود  شده  خريداری   1384 سال  در  قبال  كه 
گشته  آغاز  بنا  كل  كاری  و سفت  سازی  مقاوم  عمليات  ابتدا  در  شد. 
وسپس بنای سفره خانه پروژه مذكور تا 95 درصد در مجموع تا اكنون 
مبلغ11/000/000/000 ريال از محل اعتبارات شركت عمران مسکن 
سازان منطقه مركزی و شركت عمران و بهسازی شهری ايران به اين 
ادامه دارد  اجرايی آن همچنان  پروژه اختصاص داده شده  و عمليات 
.اين بنا در حدود 2300متر مربع زير بنا داشته و نيازمند اعتباری بالغ بر 

18/000/000/000 ريال ميباشد.
   


