
پارک هوشمند کودک؛      تجربه ای 
نو برای شهر دوستدار کودک  

 معرفی ابتکار شهر دوستدار
 کودک سمنان در یونیسف

تالش شهرداری در دستیابی به 
برند بین المللی   دوستدار کودک 

، عضو کتابخانه های تلفنی شهرداری سمنان قابل تقدیر است  بیش از ۱۳ هزار نفر

روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی صبح ایران www. daneshpayam. ir
www. jamejamdaily. ir

Wednesday - 2020 July  22  |  5712 شماره    - یکم  و  بیست  سال   | صفحه   4  |  1441 الحجه  ذی   1  |  1399 مرداد   1 چهارشنبه 

ح کرد؛ شهردار سمنان مطر

مدیر ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری سمنان خبر داد؛
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تجربه آموزی در مزرعه گردشگری کودک 

مدیرکل امور شهری استانداری:

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبرداد؛

معاون شهرداری سمنان بیان کرد؛

ویژه شهرداری 

سمنان

 

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری ها گفت: شهر سمنان در ایجاد زیرساخت های شهر 
و  پیشتاز  کشور  در  نرم افزاری  و  سخت افزاری  جنبه های  از  کودک  دوستدار 

پیشقدم است. 
کودک  دوستدار  شهر  ح های  طر از  بازدید  حاشیه  در  نژاد  جمالی  مهدی 
در  سمنان  شهر  داشت:  ابراز  جم   جام  با  گو  و  گفت  در  سمنان  شهرداری 
اجرایی کردن برنامه های شهر دوستدار کودک به عنوان نمونه کشوری موفق 

عمل کرده و به طراحی برنامه های متنوع نرم افزاری و سخت افزاری در تمام 
حوزه های شهری از جمله موضوع دوستدار کودک پرداخته است.

ح های شهرداری سمنان تنوع آن برای  وی خاطرنشان کرد: از  ویژگی های طر
تمامی اقشار جامعه و ذائقه های مختلف است و به ایجاد زیرساخت ها برای 

تمام شهروندان از کودک تا سالمند توجه شده است. 
به  اشاره  با  کشور  وزیر  روستایی  و  شهری  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
ح های مختلف شهرداری سمنان، توضیح داد: بسیاری  بازدیدهای خود از طر
ح های خود به صورت تک بعدی عمل می کنند و به عنوان  از شهرها در طر
اما  دارند  تاکید  آن  بر  و  می دهند  قرار  مد نظر   را  فرهنگی  بحث  تنها  مثال 
ساماندهی  و  مشاغل  برای  ریزی  ح  طر به  نسبت  حاضر  حال  در  سمنان 
اماکن  زائران،  بانوان،  کودکان،  قشرهای  به  توجه  همچنین  آن ها،  عمرانی 
و  داشته   همه جانبه  رویکرد  فرهنگی  برنامه های  و  گردشگری  و  تفریحی 
قشرهای مختلف جامعه را در سبد های متنوع مدنظرقرارداده است.  وی 

تاکید کرد: از نقاط قوت شهر سمنان همراهی مسووالن استان و استانداری 
ح ها شدند که بسیار  است که با همراهی خود باعث سرعت اجرایی بیشتر طر
ارزشمند است و امیدواریم این زحمات به زودی به بهره برداری برسد . شهر 
شهر   ١١ همراه  به   ، کشور وزارت  و  ایران  یونیسف  ارزیابی های  در  سمنان، 
دوستدار  پایلوت»شهر  عنوان  با  نمونه  شهرهای  عنوان  به  کشور  دیگر 
کودک« تعیین شد. راه اندازی مرکز تخصصی بازی کودک با نام "کارن "ویژه 
"سرزمین  ح،  مفر و  شاد  محیط  یک  در  شهروندی  و  اجتماعی  آموزش های 
ایران، شهربازی بزرگ  کودک در  پارک هوشمند  اولین  سحرآمیز" به عنوان 
"سمینا"، سامانه اختصاصی کودکان با ارائه برنامه های فرهنگی، سرگرمی، 
کودکان، »مزرعه  نیازهای  با  سالمت، شهروندی و دیگر موضوعات مرتبط 
راه اندازی  همچنین  و  نوجوان«  و  کودک  کتاب  »کافه  کودک«،  گردشگری 
»کانال کودک« در رادیو شهر شهرداری سمنان از جمله اقدامات شهرداری 

سمنان برای کودکان است. 

ح کرد؛ یر کشور مطر معاون عمران و توسعه امور شهری وز

یرساخت های  سمنان، پیشتاز در ایجاد  ز
 شهر دوستدار کودک 
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رئیس اداره شهر دوستدار کودک شهرداری سمنان با اشاره به بیش 
از ۸۰ برنامه اجرا شده در سال ۹۸ در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، 
سازمان های  گفت:  سال   ۱۸ زیر  کودکان  ویژه  خدماتی  و  عمرانی 
ها  برنامه  این  اجرای  برای  خوبی  مشارکت  شهرداری  زیرمجموعه 
داشتند و بخش های همسو با مسائل کودک در خارج از شهرداری 

در  محمدیان  سمانه  کردند.   ایفا  مناسبی  نقش  زمینه  این  در  هم 
گفتگو با جام جم اظهار داشت: پیرو نشست کمیته ملی هماهنگی 
همکاری های  چارچوب  در  و  کشور  وزارت  در  کودک  دوستدار  شهر 
مشترک این وزارتخانه با صندوق بین المللی اضطراری کودکان سازمان 
ملل یونیسف برای اجرای ابتکار جهانی شهرهای دوستدار کودک در 

ایران، بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، شهر سمنان به عنوان یکی 
از شهرهای نمونه دوستدار کودک انتخاب شد. وی یادآور شد: سید 
محمد ناظم رضوی شهردار سمنان بر هم افزایی تمام دستگاه های 
همسو با مسائل کودک و لزوم برنامه ریزی با هدف برخورداری از نشاط 

و شادابی برای دوران پساکرونا تاکید ویژه ای دارد.

80 برنامه شهرداری سمنان با محوریت کودکان
 چهار شنبه  ۱    مرداد ۱3۹۹   شماره 57۱2

2 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

سمنان

خبر

پارک هوشمند کودک؛ تجربه ای 
نو برای شـهر دوستدار کودک  

پارک  اولین  گفت:  سمنان  شهردار 
هدف  با  سمنان  در  کودک  هوشمند 
دستیابی به استانداردهای شهر دوستدار 
کودک و افزایش مشارکت پذیری کودکان  

راه اندازی شد.
ناظم  محمد  سید  جم،  جام  گزارش  به 
با  گفت:  خبر  این  اعالم  با  رضوی  
کودکان  معموال  شهرنشینی  گسترش 
نادیده گرفته می شوند در حالی که باید به 
نیازهای کودک در شهر که یک واقعیت 
زنده و پویاست پاسخ داده شود.  رضوی 
این  از  یکی  تفریح  و  لذت  کرد:  اظهار 
از  نیازهای حیاتی است که با بهره گیری 
تکنولوژی های نوین، مدل دیگری از این 
تفریح برای کودکان در حال فراهم شدن 
هوشمند  پارک  داد:  ادامه  وی  است. 
تکنولوژی  بر  مبتنی  سمنان  کودک 
کودکان  و  بوده  افزوده  واقعیت 
امکان  این  از  گیری  بهره  با  می توانند 
پارک  محتوای  از  همراه  گوشی های  در 
آموزشی  و  تفریحی  استفاده  هوشمند 
به  اشاره  با  سمنان  شهردار  نمایند. 
اهداف راه اندازی این پارک که دستیابی 
به استانداردهای شهر دوستدار کودک 
در  کودکان  پذیری  مشارکت  افزایش  و 
یادگیری  و  سرگرمی  بازی،  برای  محیط 
است، گفت: این پارک در 6 مرحله طراحی 
دهکده  مجازی،  وحش  باغ  که  شده 
نماز،  و  وضو  آموزش  جادویی،  نقاشی 
و  دلفین ها  حوضچه  شمسی،  منظومه 
طبیعت از فازهای آن است که آماده ارائه 

خدمات می باشد. 

شهرداری  عزم  از  سمنان  استانداری  شهری  امور  مدیرکل 
کودک  دوستدار  المللی  بین  برند  به  دستیابی  در  سمنان 

قدردانی کرد.
ایران  رویداد  خبری  پایگاه  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
سمنان  استانداری  شهری  امور  مدیرکل  شهاب،  راضیه 
برنامه ها   ١397 سال  انتهای  از  سمنان  شهرداری  گفت:  
با  که  نمود  اجرا  کودک  محور  با  را  مناسبی  فعالیت های  و 

استقبال کودکان و خانواده ها روبه رو شد. 
 98 نوروز  سفر  خدمات  برنامه های  مبنای  افزود:  شهاب 
قرار  کودک  دوستدار  شهر  محور  بر  نیز  سمنان  شهرداری 
در  را  متعددی  برنامه های  توانست  شهرداری  و  داشت 
شهرداری  عزم  به  اشاره  با  وی  نماید.   اجرا   98 سال  طول 
ایجاد  گفت:  کودک  با  متناسب  زیرساخت های  ارتقای  برای 

و  کودک  تخصصی  مرکز  ایران،  کودک  هوشمند  پارک  اولین 
خانواده که مباحث خالقیت و کارآفرینی را با همراهی والدین 
سمینا  بزرگ  شهربازی  ایجاد  می دهد،  آموزش  کودکان  به 
رشد  در  تاثیرگذار  و  مهم  موارد  از  کودک  گردشگری  مزرعه  و 
اجتماعی و افزایش مشارکت و نشاط اجتماعی کودکان است 
که امیدواریم با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا، کودکان 

شهر بتوانند از خدمات آن استفاده کنند. 
از  قدردانی  ضمن  سمنان  استانداری  شهری  امور  مدیرکل 
المللی  بین  برند  به  دستیابی  در  سمنان  شهرداری  تالش 
وزارت  و  ایران  یونیسف  اعالم  طبق  گفت:  کودک  دوستدار 
پایلوت  عنوان  به  دیگر  شهر   ١١ کنار  در  سمنان  شهر  کشور 
اجرای شهر دوستدار کودک انتخاب گردیده که عزم شهرداری 
دستاوردهای   ، تاثیرگذار برند  این  به  دستیابی  در  سمنان 

خوبی را برای کودکان شهر سمنان به دنبال دارد. 

مدیرکل امور شهری استانداری:
تالش شهرداری در دستیابی به برند بین المللی   دوستدار کودک قابل تقدیر است 

مدیر ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری 
کمان  رنگین  کتابخانه  گفت:  سمنان 
شهر  ابتکار  عنوان  به  سمنان  شهرداری 
یونیسف  در  سمنان  کودک  دوستدار 

معرفی شد.
بنی اسدی  اکبر  علی  جم  جام  گزارش  به 
برگزاری  مناسبت  به  یونیسف  کرد:  اظهار 
کودک در سال  اجالس شهرهای دوستدار 
2۰۱۹، تحت عنوان "جوایز الهام بخش ابتکار 
شهرهای دوستدار کودک 2۰۱۹"، از راهکارها 
که  الهام بخش  و  نوآورانه  پروژه های  یا 
موجب ارتقای سطح رفاه و سالمت کودکان 
و نوجوانان در سطح محلی، شهرها و جوامع 

می شود، تقدیر کرد.

ایده  نیز  سمنان  شهرداری  داد:  ادامه  وی 
ویژه  کمان"  رنگین  تخصصی  "کتابخانه 
ارائه  اجالس  این  به  را  نوجوانان  و  کودکان 
ابتکار  الهام بخش  جوایز  کتابچه  در  که  کرد 
شهرهای دوستدار کودک از سوی یونیسف 

چاپ شد.
مدیر ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری 
جوایز  کتابچه  در  کرد:  خاطرنشان  سمنان 
دوستدار  شهرهای  ابتکار  الهام بخش 
ایران  شهر   ۹ اقدامات  از  نمونه   ۱5 کودک، 

آورده شده است.
پیش  چندی  شد:  یادآور  بنی اسدی 
که  کردند  اعالم  کشور  وزارت  و  یونیسف 
سمنان و ۱۱ شهر ایران به عنوان شهرهای 

پایلوت دوستدار کودک انتخاب شده اند.
کمان  رنگین  "کتابخانه  است  ذکر  شایان 
اولین  عنوان  به   " سمنان  شهرداری 
کشور  نوجوان  و  کودک  تخصصی  کتابخانه 
 ۱3 از  بیش  با  و  تأسیس   ۱3۸6 سال   در 
هزار عضو دارای بیش از ١0 هزار عنوان کتاب 

است.

معاون شهردار سمنان از استاندارد سازی تمام 
وسایل بازی پلی اتیلن در پارک ها و بوستان های 

سطح شهر خبر داد.
در  گفت:  نجاریانی  جواد  جام جم  گزارش  به 
کودک  دوستدار  شهر  سمنان  معرفی  راستای 
و  استانداردسازی  موضوع  گذشته   سال  از 
کودکان  بازی  ایمن سازی وسایل و زمین های 
در بوستان های شهر در دستور کار  شهرداری 
از بیش  اول  فاز  در  و  گرفت  قرار   سمنان 
فضاهای  در  کودکان  بازی  وسایل  درصد   60  
بوستان های  مانند  سبز  فضاهای  و  عمومی 
شد  استانداردسازی  محله ای  و  عمومی 
توسط   سمنان  شهرداری  اقدام  این  که 
مورد  کشور   استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
منظور  به  افزود:  نجاریانی  گرفت.  قرار  تقدیر 
و  وسایل  بقیه  ایمن سازی  و  استاندارد سازی 
دستورالعمل  طبق  کودکان  بازی  زمین های 
اداره کل استاندارد فاز دوم طرح  تدوین شده 
استانداردسازی شروع می شود . وی ادامه داد: 
با اجرایی شدن فاز دوم، جزء معدود شهرهایی 
سطح  در  بازی  وسایل  تمام  که  هستیم 

وسایل  و  شده  استانداردسازی  بوستان ها 
غیر استاندارد نداریم. معاون شهردار سمنان 
کامال  بازی  جدید  وسایل  خرید  این که  بیان  با 
اظهار  است  مربوطه  استانداردهای  با  مطابق 
آتی 23 ست وسایل بازی   داشت: طی روزهای 
خواهد  نصب  بوستان ها  در  جدید  اتیلن  پلی 
برای  که  را  اعتباری  مسئول  مقام  این  شد. 
وسایل استانداردسازی  دوم  فاز   اجرای 
شده  گرفته  نظر  در  بوستان   27 در  اتیلن  پلی 
استاندارد  کرد.  عنوان  ریال  میلیارد   ١2 حدود 
بودن وسایل و تجهیزات بازی و سرگرمی به این 
معنی است که تولید و نصب این وسایل باید 
آن ها نیز  از  دارای استاندارد بوده و بهره برداری 
همراه با اخذ تاییدیه های مورد نظر انجام شود. 

مدیر ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری سمنان خبر داد؛

معرفی ابتکار شهر دوستدار کودک سمنان در یونیسف

معاون شهردار سمنان خبر داد؛

استانداردسازی وسایل بازی بوستان های سمنان

محتوای  تولید  از   سمنان  شهرداری  کودک  دوستدار  شهر  اداره  رئیس 
تخصصی کودکان و نوجوانان خبر داد.

به گزارش جام جم سمانه محمدیان با اعالم این خبر گفت: امروزه توجه 
به مسائل کودکان و درک نیاز های آن ها برای رشد و پرورش و نیاز مبرم 
شهر دوستدار کودک به بستر مجازی برای اطالع رسانی به خانواده ها در 
سمنان  شهرداری  و  است  ضروری  والدین  تجربه  و  علم  افزایش  جهت 
و  کودکان  برای  تخصصی  محتوای  تولید  مجرب  اساتید  از  گیری  بهره  با 

نوجوانان سمنانی را در دستور کار قرارداده است. 
شهر  اجرای  پایلوت  عنوان  به  سمنان  انتخاب  به  اشاره  با  محمدیان 
برنامه های مدونی  اظهار داشت:  کشور  وزارت  از سوی  کودک  دوستدار 
تولید  موارد  این  از  یکی  که  شده  ریزی  برنامه  ابتکار  این  اجرای  برای 

محتوای تخصصی است .
وی ادامه داد: با افتتاح استودیو رسانه شهر توسط مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری سمنان زمینه  تولید محتوای صوتی به صورت 
پادکست و اینترنتی فراهم شده و در این راستا با همراهی کارشناسان 
در  مجرب  شناس  روان  حضور  با  صوتی  آموزشی  محتوای  رادیوشهر 

خصوص مسائل کودکان و کتاب های صوتی در حال تولید است.    
کرد:  خاطرنشان  سمنان  شهرداری  کودک  دوستدار  شهر  اداره  رئیس 
انجام داده،  از رده سنی کودک  با توجه به تعریفی که سازمان یونسکو  
حدود  که  کرده   تعریف  سال   ١8 تا  صفر  سنی  رده  از  را  نوجوان  و  کودک 
40 درصد از جمعیت شهر را به خودش اختصاص داده  و بر این اساس 

از اهمیت خاصی برخوردار  برنامه ریزی و برنامه سازی برای حوزه کودک 
است.

کودکان  برای  محتوا  تولید  در  که  اهدافی  مهم ترین  کرد:  تصریح  وی 
گذاری  تاثیر  و  سرگرمی   شادابی،  نشاط،  تقویت  الگوسازی،  دارد،  وجود 
همچون  موضوعاتی  است.  کودکان  رفتاری  سبک  و  تربیت  نحوه  بر 
 مباحث تربیتی، مذهبی و اخالقی، مهارت های اجتماعی و خود مراقبتی، 
مباحث  ایمنی،  مباحث  و  بحث  عمومی،  اطالعات  و  دانش افزایی 
در  نقش پذیری  و  اجتماعی  رفتار  و  یادگیری  مهارت های  و  آموزش ها 

جامعه نیز مورد هدف تولید محتوای کودکان است. 
رئیس اداره شهر دوستدار کودک شهرداری سمنان در پایان از همکاری 
سازمان های  دیگر  و  سمنان  شهرداری  زیرمجموعه  سازمان های  همه 
کودک  دوستدار  شهر  به  رسیدن  راستای  در  سمنان  شهر  کودک  حوزه 
کافه کتاب کودک و نوجوان در حال  اولیه ساخت  کرد. مقدمات  تشکر 

انجام است.

رئیس اداره شهر دوستدار کودک شهرداری سمنان تاکید کرد؛

ضرورت تولید محتوای تخصصی برای کودکان 



مسئول کتابخانه های تلفنی شهرداری سمنان گفت: اکنون کتابخانه 
رنگین کمان ۱3 هزار و ۱2۰ عضو دارد.

فرهنگی،  سازمان  کرد:  اظهار  عموزاده  عاطفه  جم  جام  گزارش  به 
کمان  کتابخانه تلفنی رنگین  اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان 
برای افراد تا ۱۸ سال و کتابخانه تلفنی باران برای افراد باالی ۱۸ سال 

زیرمجموعه خود دارد. وی اضافه کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری سمنان کتابخانه تلفنی رنگین کمان را سال ۱3۸۶ 
تلفنی ویژه  کتابخانه  تنها  و  به فرد است  که منحصر  کرد  تأسیس 
کودکان در کشور است که به همت شهرداری سمنان فعالیت دارد. 
وی افزود: اکنون کتابخانه رنگین کمان ۱3 هزار و ۱2۰ عضو دارد. سال 94، 

با نظر کارشناسان و با احساس نیاز خانواده ها، کتابخانه تلفنی باران 
ویژه بزرگساالن نیز تأسیس شد که هر دو کتابخانه رنگین کمان و باران 
به صورت تلفنی در خدمت خانواده های سمنانی است.   وی گفت: 
این کتابخانه ها در تمام موضوع های علمی، ادبیات، تاریخ، کودک و 
ورزشی کتاب موجود دارند و فرصت مناسبی را برای خانواده های به 

منظور کتابخوانی و ارتقای فرهنگ مطالعه ایجاد کرده اند.

، عضو کتابخانه های تلفنی شهرداری سمنان  بیش از ۱3 هزار نفر
 چهار شنبه   ۱    مرداد ۱3۹۹   شماره 57۱2

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

سمنان

خبر

معاون شهرداری سمنان بیان 
کرد؛

مزرعـه  در  آمـوزی  تجربـه 
کـودک  گردشـگری 

شهرداری  شهرسازی  و  معماری  معاون 
سمنان از آماده شدن مزرعه گردشگری 
خبر  اخالق   شهر  کودکان  برای  کودک 

داد. 
به گزارش جام جم، مریم معتمدی گفت: 
تغییرات  شهری  زندگی  سبک   امروزه 
کودکان  برای  شرایطی  و   کرده  ای  عمده 
امروزی رقم خورده که تلویزیون و بازی ها 
و سرگرمی های مجازی بخش عمده ای از 

اوقات فراغت آن ها را پر کرده است. 
از  طبیعی  فضاهای  شهرها،  گسترش  با 
شهرها فاصله گرفته و دسترسی به آن ها 
برای کودکان دشوار شده و این عوامل 
سبب شده تا کودکان زمانی برای تجربه 

طبیعت نداشته باشند. 
ماندن  محروم  تحوالت  به   معتمدی 
تجارب  و  طبیعت  تجربه  از  کودکان 
اجتماعی مرتبط با آن  اشاره کرد و گفت: 
محرومیت ها  این  ناگوار  پیامدهای 
کاهش   ، تمرکز کاهش  صورت  به 
سازگاری های  و  فیزیکی  مهارت های 
انگیزگی ها،  بی  و  افسردگی ها  اجتماعی، 
عنوان  تحت  چه  آن  شدید  افزایش 
بیش فعالی برچسب می خورد و بسیاری 
شهری  زندگی  در  دیگر  ناهنجاری های 

بروز معناداری پیدا کرده است.  
در  سمنان  شهرداری  ح  طر به  وی 
کودک  گردشگری  مزرعه  ایجاد  خصوص 
هزار  با  مزرعه  این  گفت:  و  کرد  اشاره 
متر وسعت در محله کدیور و در مسیر 
شده  آماده   کیژه  نی  راه  باغ  گردشگری 

است. 
شهرداری  شهرسازی  و  معماری  معاون 
مزرعه  این  در  کرد:  خاطر نشان  سمنان 
آب  با  بیرون  محیط  در  و  هم  با  کودکان 
در  وگیاه  حیوان  و  وگل  سنگ  و  خاک  و 
هم می آمیزند و جدا از آموزش مستقیم 
مربیان، با کسب تجربه، به کسب علم و 

دانش و مهارت های زندگی می پردازند. 

شهردار سمنان بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت در بین کودکان و نوجوانان تاکید کرد.

به گزارش جام جم سید محمد ناظم رضوی، 
شهرداری  ایثارگران  گردهمایی  آیین  در 
سمنان که به مناسبت گرامیداشت چهلمین 
بود  شده  برگزار  مقدس  دفاع  سالگشت 
به  مشهور  سمنان  شهر  این که  به  اشاره  با 
وظیفه  گفت:  است،  شهادت  و  ایثار  حوزه 
از  تاسی  جهت  به  ظرفیت  این  از  که  ماست 
یاد،  بزرگداشت  روحیه شهدایی این شهر و 
گردیم.  مند  بهره  عزیزان  این  خاطره  و  نام 
تربیتی  تاثیرات  یادآوری  ضمن  رضوی  ناظم 
زنده نگهداشتن یاد شهدا در جامعه، بر لزوم 
ترویج این فرهنگ و مفاهیم در بین کودکان 
و نوجوانان و به طور کلی در بین افراد جامعه 
تاکید کرد. وی در ادامه با اشاره به هماهنگی 
مسئول  و  استاندار  مشاور  با  شده  انجام 
در  برنامه ریزی  به  سمنان  استان  ایثارگران 
این حوزه اشاره کرد و گفت: شهر سمنان به 
عنوان یکی از ۱2 شهر معرفی شده برای پایلوت 
اجرای برنامه های شهر دوستدار کودک است و 
اجرای برنامه های فرهنگی برای تبیین فرهنگ 
بهشت"  "عطر  عنوان  تحت  شهادت  و  ایثار 
ویژه کودکان و نوجوان پیش بینی شده است. 
و  روش  نگاه،  از  تشکر  با  سمنان  شهردار 
برنامه ریزی های شورای اسالمی شهر سمنان 

خاطره  و  ،یاد  تکریم  تقدیس،  راستای   در 
شهدا، اظهار داشت: مشارکت در تکمیل باغ 
موزه دفاع مقدس یکی از افتخارات همکاری 
تا  که  است  حوزه  این  در  سمنان  شهرداری 
دفاع  موزه   باغ  پروژه  صدی  در  صد  تکمیل 
مقدس پیگیری خواهد شد .  رضوی اذعان 
داشت :  این پارک موزه می تواند در معرفی و 
ترویج فرهنگ واالی 8 سال دفاع مقدس به 
کودکان و جوانان مؤثر واقع گردد.  وی با اشاره 
پارک  کرد:  اظهار  پارک موزه  این  اهمیت  به 
موزه عالوه بر نقش مؤثر در بسط و توسعه 
فرهنگ دفاع مقدس، تأثیر بسزایی در جذب 
ماندگاری  به  و  داشت  خواهد  نیز  گردشگر 

مسافران و زائران کمک خواهد کرد.
و  تکمیل  از  آیین  این  در  سمنان  شهردار   
غربی  ورودی  گمنام  شهدای  گلزار  بازسازی 
گفت:  و  داد  خبر  آینده  ماه  چند  تا  سمنان 
بازسازی و تکمیل این مکان عالوه بر احترام 
شهر  ورودی  منظره  شهدا،  شامخ  مقام  به 
سمنان نیز مجهز به امکانات با کیفیت بهتر 
جهت  زائران امام رضا)ع( و شهروندان خواهد 
شهدای  گلزار  کرد:  خاطرنشان  رضوی  شد. 
پارک کوهستان سمنان با طراحی و مشارکت 
مقدس  دفاع  ارزش های  و  آثار  حفظ  بنیاد 
به یک مجموعه بزرگ فرهنگی و زیارتی برای 

شهروندان و گردشگران تبدیل می شود.

مدیرکل امور شهری استانداری سمنان گفت: 
در  بخوبی  شهری  مدیریت  سمنان  شهر  در 
عمل  وارد  تاریخی  خانه های  بازآفرینی  زمینه 

شده است.
مدیرکل  شهاب،  راضیه  جم  جام  گزارش  به 
بیان  با  سمنان  استانداری  شهری  امور 
این که خانه های قدیمی و بافت های تاریخی 
شهر  فرهنگی  و  تاریخی  آثار  مهم ترین 
تاریخی  بافت های  می گوید:  است،  سمنان 
و خانه های قدیمی به نحوی نمایانگر تمدن 
شهری  مدیریت  و  می شود  محسوب  شهر 
دارد؛  را  خانه ها  این  نگهداری  و  حفظ  وظیفه 
و  مسافران  شهروندان،  به  مراکز  این  باید 
رونق  امکان  تا  شود  معرفی  سرمایه گذاران 
آن ها  از  درآمدزایی  نتیجه  در  و  گردشگری 
رویکردی  می کند:  اظهار  شود.شهاب  فراهم 
طوالنی  سابقه  با  شهرها  از  بسیاری  در  که 
اتخاذ شده این است که خانه های تاریخی را 
مرمت و بازآفرینی کرده و با همکاری سازمان 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
به مرکز جذب گردشگر تبدیل می کنند که با 
همراه  شهروندان  سوی  از  زیادی  استقبال 
بوده است. وی می افزاید: شهرداری سمنان 
برخی  تملک  و  تاریخی  آثار  مرمت  زمینه  در 
اقدامات بجا و هدفمندی  خانه های قدیمی 
انجام داده و درآمدزایی پایدار از این طریق را 

تاکید  کار قرار داده است. شهاب  در دستور 
که  است  بزرگی  صنعت  گردشگری  می کند: 
درآمد  بیشترین  پیشرفته  کشورهای  برخی 
در  و  می آورند  دست  به  آن  طریق  از  را  خود 
با  نیز  سمنان  شهر  و  استان  و  ایران  کشور 
سابقه و تمدن طوالنی در این زمینه اقدامات 
خوبی انجام شده است. وی می افزاید: به طور 
عمده عواملی که بافت ها و خانه های تاریخی 
را تهدید می کند، دیدگاه شهروندانی است که 
اعتقاد قلبی و یقین به درآمدزایی از این خانه ها 
ندارند؛ فضا را باید به سمتی برد تا شهروندان، 
بافت ها و خانه های تاریخی را فضای بحرانی و 
تهدیدآمیزی محسوب نکنند، بلکه احساس 
کنند برای آن ها یک فرصت ارزشمند است تا 
به نوعی پاسبان این گونه بناها باشند و اجازه 
دخل و تصرف را به کسی ندهند و از تخریب 
خانه های قدیمی جلوگیری کنند؛ البته در این 
مسئوالن  و  شود  سازی  فرهنگ  باید  بین 
و  مرمت  و  احیا  برای  شهروندان  کمک  با 
بازسازی این خانه ها تالش کنند. وی تصریح 
بناها  اینگونه  می کنند  گمان  برخی  می کند: 
مانع پیشرفت و توسعه شهر می شود؛ اما در 
حال حاضر شهرداری با تملک برخی خانه ها 
و واگذاری آن ها به بخش خصوصی توانسته 
در احیا و بهسازی خانه ها و بافت های تاریخی 

اقدامات شایسته ای انجام دهد.

نخستین تاالر گفتمان به منظور برگزاری نشست های علمی و 
تخصصی در شهرداری سمنان افتتاح  شد.

نکوداشت  هفته  از  روز  ششمین  در  جم  جام  گزارش  به 
اولین  حضور  با  شهر  گفتمان  تاالر  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
و  شهردار  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  سمنان  شهردار 
سعید  شد.    افتتاح  شهری  مدیران  و  پژوهشگران  از  جمعی 
نگهداری  و  حفظ  و  بازآفرینی  موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  پرسا 
برنامه ریزی  را  از وظایف دستگاه های متولی  تاریخی، یکی  بافت 
در این باره دانست و اظهار داشت: افتتاح تاالر گفتمان با هدف 
و  بازآفرینی  حوزه  در  تخصصی  نشست های  سلسله  برگزاری 
اهل  اساتید  حضور  با  نظام مند  رویکرد ی  با  شهری  گردشگری 
فن و متخصصان صاحبنظر این حوزه در حال برنامه ریزی است. 
پرسا افزود: مجموعه تاالر گفتمان با حدود 300 مترمربع شامل 
ایرانی  باغ  شکل  به  که  آن  پیرامونی  محوطه  و  گفتمان  سالن 
سمنان  شهرداری  تاریخی  بافت  مدیر  می باشد.  شده  طراحی 
ادامه داد: نشست های موضوعی در خصوص مسائل مربوط به 

بافت تاریخی و بازآفرینی شهری و همچنین نشست هفتگی با 
پیشکسوتان و صاحبنظران و اهالی رسانه در خصوص پیشینه 
تاریخی شهر سمنان در این تاالر برگزار خواهد شد. وی تصریح 
کرد: از فعالیت های مهم این مرکز تدوین مجموعه تاریخ شفاهی 

شهر سمنان و همچنین شروع پروژه هویت بخشی به محله های 
آیین  تاریخی شهر سمنان است. شهردار سمنان که در  بافت 
عندلیب  ایرج  حضور  با  سمنان  شهر  گفتمان  تاالر  گشایش 
از انقالب این شهر  سخن می گفت افزود:  اولین شهردار پس 
برپایی تاالر گفتمان  در محل  مدیریت بافت تاریخی شهرداری و 
در جنب اداره امور مدیریت گردشگری سمنان  می تواند مکانی 
برای پژوهشگران و موثران در راستای احیا و حفظ هویت شهر 
باشد. وی تاکید کرد: شهروندان سمنان باید توسط پژوهشگران 
در  که  را  خود  شهر  میراثی  و  هویتی  ظرفیت های  رسانه ها  و 
از هویت ها  و  تاریخ برجسته است بهتر  بشناسند  از  مقاطعی 
و آثار ملموس و ناملموس ارزشمند خود دفاع کنند.   وی بیان 
نمود: شهر سمنان اگر از گذشته به ظرفیت های میراثی و هویتی 
خود بیشتر توجه می کرد و بویژه از نظام تاریخی تقسیم آب خود 
در شهرسازی بهتر بهره می برد امروز دارای گذرهای زیباتری بود اما 
در حال حاضر نیز استمرار در طرح های در حال اجرا می تواند آینده 

زیباتری را برای سمنان به ارمغان بیاورد.

به منظور برگزاری نشست های علمی و تخصصی صورت گرفت؛

افتتاح تاالر گفتمان شهر در شهرداری سمنان

ح کرد؛ شهردار سمنان مطر
ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت 

برای کودکان و نوجوانان 

ح کرد؛ مدیرکل امور شهری استانداری مطر
نقش مدیریت شهری سمنان در 

بازآفرینی خانه های تاریخی 
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از پریشانی  صاحبنظران بی   خبریم

عاقالن، از سر سودایی  ما بی  خبرند
امام خمینی )ره(ما ز بیهودگی   هوشوران، بی  خبریم
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 : صاحب امتیاز
سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان سمنان: محبوبه مومن 

تحریریه شهرستانها:    442335١١-02١
 د  فتر سرپرستی استان سمنان:  

023-33460778

و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهرسازی شورای اسالمی شهر :
فرهنگی  دستگاه های 
در تحقق شهر دوستدار 

کودک پای کار باشند 

و  عمران  کمیسیون  رئیس  نظری  مجید 
شهرسازی شورای اسالمی شهر سمنان 
اظهار کرد: یکی از بزرگ ترین چالش هایی 
که در راستای شهر دوستدار کودک وجود 
دستگاه های  واحد  تعریف  عدم  دارد 
بین  هنوز  شعار  این  که  است  اجرایی 
تمام دستگاه ها ملموس نشده و در این 
راستا درخواست این است که بر اساس 
ابالغ و دستورالعمل از سوی وزارت کشور 
به  اعتبار الزم  تامین  باید  به شهرداری ها 

واسطه منابع مالی اتفاق افتد.
صورت  به  دستگاه   ١0 از  بیش  باید 
این  تحقق  تسریع  جهت  در  مستقیم 
شعار نقش آفرینی داشته باشند و نباید 
انگشت اشاره به سمت شهرداری  فقط 
دستگاه های  در  اول  شعار  این  و  باشد 
زمانی  شود.  عملیاتی  باید  امر  تحت 
می توان گفت شعار شهر دوستدار کودک 
از نقش خانواده ها  که  عملیاتی می شود 
نیز  کار  کودکان  بحث  در  و  نبوده  غافل 
شهری که به عنوان شهر دوستدار کودک 
کودکان  آن  در  نباید  می شود  معرفی 
متاسفانه  که  باشند  متکدیان  و  کار 
به  را  نگاه  کمترین  متولی  دستگاه های 
آسیب پذیر  اجتماع  از اقشار  این بخش 
دارند و این بزرگ ترین چالش است و باید 
کودکان کار و خانواده متکدیان جمع آوری 

شوند.
اظهار  پایان  در  نظری  جام جم  گزارش  به 
کرد: دستگاه های متولی مانند بهزیستی، 
در  پرورش  و  آموزش  و  امداد  کمیته 
آفرین  نقش  می توانند  خصوص  این 
در  و  نمایند  حمایت  را  شهرداری  باشند، 
نیز  آموزشی  فضای  نوسازی  و  توسعه 
باشند  یاریگر  باید  متولی  دستگاه های 
از  اخالق  و دانش آموزان شهر  کودکان  تا 
شوند  بهره مند  آموزشی  مناسب  فضای 
در  و  خانواده  کنار  در  زندگی  برای  فقط  و 
یابند  حضور  تحصیل  برای  امن  محیطی 
استاندارد  و  ح  مفر و  بازی  فضاهای  از  و 
مدیران  کودکان  زیرا  شوند  برخوردار  نیز 
آینده این شهر و جامعه محسوب  الیق 

می شوند.

خبر

شهردار سمنان با بیان این که یکی از موارد مورد توجه دولت دوازدهم بازآفرینی شهری و 
رسیدگی به بافت های فرسوده است، گفت: 3۰ درصد شهروندان سمنان در بافت ناکارآمد 

شهری ساکن هستند.
بودجه  سمت  به  نگاه ها  نباید  کرد:  اظهار  رضوی  ناظم  محمد  سید  جم،  جام  گزارش  به 
نگاه  و  رود  پیش  بهتر  و  منسجم تر  بازآفرینی  ح های  طر باید  و  شود  محدود  بازآفرینی 
بزرگ  شهرداری های  در  باید  افزود:  وی  باشد.  مدنظر  زمینه  این  در  جامع تری  و  دقیق تر 
این  تحت  اداره ای  کوچک  شهرداری های  در  و  بازآفرینی  سازمان  عنوان  تحت  سازمانی 
اجرا شود.  شهردار  بازآفرینی بخوبی  تا خدمات و وظایف ستاد  عنوان وجود داشته باشد 
سمنان با بیان این که 3۰ درصد شهروندان سمنان در بافت ناکارآمد شهری ساکن هستند، 
بافت  هکتار   357 میانی  ناکارآمد  بافت  هکتار   572 مجموع  از  سمنان  شهر  در  گفت: 

سکونتگاه های بیشترین  است،  رسمی  غیر  سکونتگاه های  و  بافت  هکتار   ۶2 و   تاریخی 
 غیر رسمی استان در شهر سمنان واقع شده است. ناظم رضوی افزود: برای اجرای مصوبات 
چهار  بازآفرینی  ستاد  در  و  است  شده  تعیین  سمنان  شهر  در  محله   ۱7 بازآفرینی  ستاد 
زیربنایی،  امور  تجهیز  و  توسعه  سازی،  مقاوم  نوسازی،  و  بهسازی  شامل  اصلی  مأموریت 

ارتقای کیفی فضاها و توان افزایی زیرساخت ها در این محالت تعریف شده است.  
وی اظهار کرد: بررسی تحوالت جمعیتی 3۰ ساله شهر سمنان نشان می دهد که از سال ۶5 
تا ۹5 روند معکوس جمعیتی بافت قدیم شهر سمنان نسبت به کل شهر ایجاد شده و 
از  بر محدوده منطقه یک فعلی است، ۶۶ درصد  که منطبق  بافت قدیم شهر  از سال ۶5 
بر  گفت:  را در خود جای داده است. شهردار سمنان  مجموع ۶۴ هزار نفر جمعیت شهر  
اساس نتایج سرشماری سال ۹5 از مجموع ۱۸5 هزار نفر جمعیت شهر تنها 3۰ درصد در 

بافت قدیمی شهر ساکن شده است.
* شهرداری ها می توانند مهم ترین محور بازآفرینی باشند 

شهردار سمنان، با اشاره به اقدامات و تجارب شهرداری سمنان در بازآفرینی و مرمت بیش از 
١5 خانه تاریخی و 6 باغ راه در شهر و همچنین آرام راه امام خمینی )ره( ،اظهار کرد: شهرداری ها 
می توانند مهم ترین محور بازآفرینی باشند.  ناظم رضوی گفت: بایدحیطه کاری شهرداری ها 
در حوزه بازآفرینی افزایش یافته و با رهیافت های اصولی برای توسعه بافت شهرها اقدام 
شود.  وی با تاکید بر برگزاری منظم جلسات ستاد بازآفرینی شهرستان سمنان اظهار داشت:  
با بازآفرینی بافت فرسوده و ناکارآمد، می توان یک تصمیم درست برای آیندگان اتخاذ کرد.  
ناظم رضوی اذعان داشت: را ه اندازی خانه سفال، عرضه صنایع دستی  و ساخت موزه آب 
و موزه سالمت با مشارکت دیگر دستگاه های اجرایی در دستور کار شهرداری سمنان قرار 
با شهرداری  اجرایی  گرفته است. شهردار سمنان درخواست نمود همکاری دستگاه های 
توجه   مورد  زیرساختی  و  بازآفرینی   عمرانی،  برنامه های  انجام  در  تسهیل  برای   سمنان 

همه جانبه قرار گیرد .

شهردار سمنان اعالم کرد؛

۳۰ درصد شهروندان سمنان،  ساکن در بافت ناکارآمد شهری 

شهرک 20 هکتاری بازیافت شهرداری سمنان با 
حضور معاون وزیر کشور افتتاح شد.

هکتاری  بیست  شهرک  جم،  جام  گزارش  به 
مهدی  حضور  با  سمنان  شهرداری  بازیافت 
جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس 
کشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
اعضای  شهردار،  استانداری،  کل  مدیران 
شورای شهر و مسئوالن شهری   افتتاح گردید. 
سازمان  مدیرعامل  پیوندی  حمیدرضا 
این  در  سمنان  شهرداری  پسماند  مدیریت 
مراسم ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده 
در  بازیافت  شهرک  گفت:  بازیافت  درشهرک 
جنوب شهر سمنان  با مساحت 20 هکتار با 
اعتباری بالغ بر 40/۰۰۰/۰۰۰/000 ریال احداث شد 
که فاز اول با ساخت ۱۸ انبار پیش ساخته و 
5باب مغازه تجاری و نصب دوعدد باسکول 
دیجیتالی ۶۰ تنی و انتقال انشعاب برق و آب 
اتمام یافت و فاز دوم با  مساحت 2۴۰۰۰مترمربع 
و 3۰ پالک طی عملیات دیوارکشی، سیمانکاری، 
فنس کشی انبارهای ضایعاتی، جدولگذاری و 
انتقال شبکه برق اجرا شده و ۹2 انبار ضایعاتی 
در شهرک فعال می باشند و فاز سوم در آینده 

در دستور کار قرار گرفته است.   
 2۰ بند  اجرای  درراستای  افزود:  ادامه  در  وی 
از  کالن  هدف  شهرداری ها،  قانون   55 ماده 
این عملیات ساماندهی  انبارهای ضایعاتی و 
از سطح شهر   انتقال صنوف مزاحم به خارج 
آوری  جمع  طرح  این  اجرای  از  جزیی  هدف  و 
بنگاه های ضایعاتی از  ورودی و خروجی شهر 
سمنان، زیباسازی منظر شهری، کنترل، نظارت 
و مدیریت صحیح بر پسماند خشک سمنان، 

در  غیرمجاز  انبارهای  فعالیت  از  جلوگیری 
شهر ،حفظ محیط زیست و رعایت بهداشت 
عمومی شهری و پیشگیری از وقوع جرم است.  
مهدی جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری ها 
شهرک  این  افتتاح  در  کشور  دهیاری های  و 
شایسته  اقدام  این  از  قدردانی   ضمن 
اجرای  در  سمنان  شهرداری  محیطی  زیست 
این پروژه بزرگ برای اولین بار درسطح کشور 
عنوان کرد: باید شهرداری های کشور  از  اقدام 
شهرداری سمنان در  ساخت شهرک بازیافت، 

الگو برداری نمایند.
اهمیت   به  اشاره  ضمن  سمنان  شهردار 
جمع شدن انبارهای ضایعاتی در سطح شهر 
اظهار داشت: شهرک بازیافت سمنان اولین و 
بزرگ ترین شهرک در حوزه جمع آوری پسماندها 
فعالیت خود را آغاز نموده و تاثیر بسیار زیادی 
مراکز  ساماندهی  و  شهر  بصری  سیمای  بر 
بازیافت حاشیه و درون شهر داشته و نقش 
مهمی در راه اندازی صنایع تبدیلی،خارج نشدن 
رونق  شهر،  از  خام  به صورت  بازیافتی  مواد 

اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد .
سید محمد ناظم رضوی گفت: ایجاد شهرک 
بازیافت گامی موثر در ایجاد انضباط و سالمت 
هکتاری   20 شهرک  دراین  که  است  شهری 
نسبت به وضع ضوابط خاص فیزیکی مانند 
و  ورودی  اطالعات  ثبت  کنترل،  دوربین 
خروجی پالک خودرو حامل و ثبت مشخصات 
امید  که  می شود  اقدام  فروشنده  و  خریدار 
و  کشوری  مسئوالن  حمایت های  با  است 
صنایع  گسترش  و  دستیابی  شاهد  استانی 
راضیه  باشیم.   شهرک   سوم  فاز  در  تولیدی 

شهاب مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
اظهار  مراسم  این  در  نیز  سمنان  استانداری 
شهرک  ایجاد  در  شهرداری  اقدام  داشت: 
و  مزاحم  صنوف  ساماندهی  جهت  بازیافت 
آالینده و جلوگیری از زشتی چهره شهر اقدام 
بسیار  حجم  به  توجه  با  است.  خوبی  بسیار 
به  نسبت  ایران  در  زباله  تولید  سرانه  باالی 
فعالیت های  یافته  توسعه  کشورهای  سایر 
از  استفاده  با  عمومی  افکار  تنویر  و  فرهنگی 
جمعی  ارتباط  رسانه های  ظرفیت های  تمامی 
نظام های  سیما،  و  صدا  ملی  رسانه  ویژه  به 
مختلف  سطوح  در  مدارس  نظیر  آموزشی 
و   مردمی  مشارکت های  جلب  و  تحصیلی 
در  موثر  اقدامات  از  آن ها،   ترغیب  و  تشویق 
فرهنگ  واشاعه  پسماندها  تولید   کاهش 

تفکیک زباله از مبداء  است. 
 چندی پیش معاونت اجتماعی و پیشگیری 
اظهار کشور  قضایی  قوه  جرم  وقوع   از 
مزایای  بازیافت  شهرک  اندازی   راه  داشت:   

به   می توان  آن ها  جمله  از  که  دارد  زیادی 
محیطی،  زیست  مسائل  به  ویژه  توجه 
مکان  یک  در  بازیافت  صنوف  ساماندهی 
جلوگیری  اصناف،  کار  بازار  تمرکززدایی  واحد، 
از طریق دوره گردهای  از سرقت های احتمالی 
غیرمجاز، خارج نشدن مواد بازیافتی به صورت 
و  انبارها  بر  صحیح  مدیریت  شهر،  از  خام 
پیشگیری از وقوع جرم، رونق اقتصادی و ایجاد 
نهایت  در  و  کرد  اشاره  جوانان  برای  اشتغال 
خواستار دعوت به همکاری از شهرداری های 

کل استان شد. 
اقتصادی  امور  دفتر  مدیرکل  تبار،   کوشش   
شهرداری ها  سازمان  مالی  خدمات  و 
از  خود  بازدید  در  نیز  کشور  ودهیاری های 
راه  با  سمنان  شهرداری  بود:  گفته  شهرک 
بر  عالوه  هکتاری   20 شهرک  واحداث  اندازی 
دستیابی به اهداف کالن وجزئی یکی از عوامل 
موثر ایجاد کسب درآمد پایدار برای مجموعه 

شهرداری سمنان است.

؛ با حضور معاون عمرانی وزیر کشور

یافت سمنان افتتاح شد  شهرک بزرگ باز


