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وجود آثار با ارزش تاريخی در بافت قديم كه دارای قابليت جذب گردشگران داخلی و خارجی 
می باشد زمينه ای است برای به فعليت رساندن پتانسيل های بالقوه موجود در  بافت. در اين 
راستا بامرمت و بازسازی خانه های تاريخی به عنوان هسته مركزی مجتمع های گردشگری 
تداوم جريان  بر  ،عالوه  اطراف  زمين های بازيافتی  و  ارزشمند  بناهای  تجميع  و  اقامتی 
گسسته زندگی در بافت های  فرسوده، گامی مهم جهت حفظ و احيای ارزش های نهان و 

آشکار موجود در آن برداشته خواهد شد.
با وجود اينکه نوسازی و احيای پالک های منفرد در باززنده سازی بافت موثر 
ثابت  ساختاری  مزمن شدن مشکالت  و  پايی  دير  مانع  تنهايی  به  لذا  می باشد؛ 
نخواهد بود . بنابر اين راهکار تجميع پالكهای ارزشمند و فاقد ارزش و بهسازی 
و نوسازی آنها در جوار يکديگر عالوه بر ايجاد الگوی نوسازی در بافت ،امکان 
ثبتی  امور  تسهيل  جهت  تجميع  ضوابط  و  قوانين  قابليتهای  حداكثر  از  استفاده 

حقوقی و استفاده از ابزارهای تغيير كاربری را فراهم می آورد.
تجميع و احداث مجتمع های گردشگری و اقامتی عالوه بر احيای محله های قديمی ،در 
برآورده شدن نياز شهر برای معرفی  بيشتر هويت تاريخی وفرهنگی به گردشگران 
موثر خواهد بود و نتيجه اين تعامل پس ازارتقاء كيفيت داخلی محالت قديمی توانمندی 

آنها ودر نهايت ساماندهی كل بافت خواهد بود كه در پيوند با ساير نقاط به ارتقا كيفيت 
شهر خواهد انجاميد.

خانه تميزی با مساحت حدود 1270 متر مربع يادگاری است از دوره قاجار كه در ميان 
مجموعه ای به نام مجموعه حمام قاضی واقع در محله شهشهان اصفهان قرار دارد . 
اين مجموعه دارای مساحتی حدود 6200 متر مربع ،مجموعه كاملی است  شامل حمام ،  
بازارچه ، مسجد ، هتل و خانه تميزی كه در 500 متری مسجد جامع اصفهان واقع شده 

و دارای قابليتهای فراوانی برای جذب مسافران و گردشگران می باشد.
 و اما خانه تميزی همچنين نگينی در ميان اين مجموعه امروزه با تغيير كاربری به 
دفتر مركزی شركت عمران ومسکن سازان منطقه مركزی )استان اصفهان( تبديل 
شده است،از تاريخچه اين بنا ،اطالعات دقيقی در دست نيست اما به گفته بازماندگان 
آن ،اين خانه توسط حاج عباسعلی نيلفروش زاده ساخته شده  و آخرين نوادگان اين 

شخص حدود 40سال پيش از اين خانه رفته اند.
به منظور تغيير كاربری پالكهای مجموعه و تبديل آنها به خدمات جهانگردی و 
پذيرايی با طرح مسئله در كمسيون ماده پنج استان در بهار 1386 مصوبه مربوطه 
اخذ گرديد .اولين اقدام طراحی ، تهيه طرح مرمت و احياء خانه تميزی بوده ودر ادامه 

گزارش تصویري از مرمت و احیاء خانه تمیزی
سوسن جعفری-مسئول روابط عمومی شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی
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طرح پالكهای جنب تميزی )هتل ابن سينا(و خانه خورشيد نيز تهيه شد.برای 
تهيه طرح مرمت اين مکان به شناخت وضعيت موجود از لحاظ كاربری، 
 ، سال 1335  هوايی  تصاوير  ارزش،بررسی  با  های  پالن  برداشت  كيفيت 
نقشه های ارگانيك و نقشه سيد رضا خان و بررسی طرح های فرادست پرداخته 
و پيشنهاد هايی جهت اجرا ارائه شد . ايده اصلی طراحی مجموعه حفظ و 
بازگرداندن حس تاريخی گمشده در بناهای ارزشمند در حال اضمحالل و 
رعايت اصول وارزشهای معماری ايرانی در امر نوسازی با نگاهی به طرحهای 
فرادست بود در اين جهت ،انتظام هندسی ، نظام ترتيب و توالی در جايگيری 
بخشهای  پذيری  انعطاف  و  حركتی  سيركوالسيون  و  عملکردها  و  فضاها 
مختلف مجموعه ، مورد دقت و توجه قرار گرفت وبه فضا های مجموعه با 
نگرشی بيش از يك اقامتگاه  ، نگريسته شد. عمليات اجرايی اين بنا كه شامل 
انجام اموری مانند استحکام بخشی، سبك سازی پشت بام،موريانه زدايی و 
بناهای نوساز و هشتی و كف سازی و كاشی كاری  الحاق  اجرای ناكش 
گرمايشی  اجرای تاسيسات  بر آن  وعالوه  بودانجام شد  كل بنا  نازک كاری  و 
پکيج،اسپليت،تاسيسات برق هوشمند ، شبکه كامل كامپيوتری،بازسازی چاه 
آبياری و در پايان كامل كردن تزيينات نقاشی، اصالح عناصر چوبی، ارسی ها، 
آينه كاری و گچ بری،مرمت و بازسازی حوض آب ، آب نما ها ،نورپردازی و 
... بود. عکسهای ذيل گوشه ای از اقدامات انجام شده در اين خانه رانمايش 

می دهد.
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