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توسط مدیریت امور گردشگری 
شهرداری سمنان؛
پایگاه اطالع رسانی جاذبه های 
شهری سمنان راه اندازی شد

گهی مزایده عمومی آ

عمومی  مزایده  طریق  از  را  ذیل  مشروحه  امالک  دارد  نظر  در  کل  اداره  این  متعال  خداوند  از  استعانت  با 
آدرس:  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  توانند  می  عالقمندان  لذا   . برساند  فروش   به 
) www.setadiran.ir ( ضمن کسب اطالعات شرایط مزایده شماره 2099003102000001 از تاریخ 99/7/1 
لغایت ساعت 14 مورخ 99/7/12 نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت ، صرفا از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند . 

 امالک مازاد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان 
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 مساحت کا
قیمت پایه مزایده )متر مربع (      

نشانی      ) ریال ( 

8/000/000/000 200مسکونی زمین 4894239 11

شاهرود، شهرک 
البرز، خیابان فاضل 
لنکرانی، کوچه 20 

7/960/000/000 199مسکونی زمین 214904239

شاهرود، شهرک 
البرز خیابان 

فاضل لنکرانی، 
کوچه 20 

        روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان 

جناب آقای اکبر یوسف زاده
مدیر محترم روابط عمومی و ورزش سیمان شاهرود 

 نوید مسرت بخش انتصاب جنابعالی به عنوان رئیس هیئت 
تیم  قهرمانی  مقام  کسب  و  شاهرود  شهرستان  فوتبال 
فوتبال سیمان شاهرود، در مسابقات لیگ بزرگساالن استان 
سمنان و صعود به لیگ دسته 3 کشور را به جنابعالی، 

کادر فنی و بازیکنان  پرتالش تبریک میگویم . 

دفتر نمایندگی  روزنامه جام جم در شاهرود

 جناب آقای مهندس محمد رضا بازوی
 مدیر عامل محترم شرکت سیمان شاهرود

کسب عنوان قهرمانی تیم فوتبال سیمان شاهرود در مسابقات لیگ 
برتر فوتبال استان و صعود به لیگ دسته 3 فوتبال کشور را که در 
تبریک  رقم خورد  جنابعالی  خالصانه  و  دریغ  بی  سایه حمایت های 
عرض نموده. از همت و پشتیبانی ارزشمند شما  قدردانی می نماییم.  
بی شک  این عنوان درخشان که در مصاف با تیم های قدرتمند استان 
سمنان بدست آمده نشان از توجه ویژه جنابعالی به ورزش و برنامه ریزی بلند مدت و تمرینات مستمر تیم فوتبال 

سیمان شاهرود بوده است. از خداوند متعال برایتان سالمتی و موفقیت خواهانم.
ود  شاهر جوانان  و  زش  ور اداره  پرست  سر جاللی،   محمد 

شهردار شاهرود به مناسبت هفتم مهر ماه این روز را به ققنوسان کشور 
به خصوص آتش نشانان شهرداری شاهرود تبریک گفت: 

۷مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی، روز قدردانی از تالش شبانه روزی آتش 
نشانان پر تالش و ترویجگران فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث و 
سوانح است.  یادآور خدمات سخت و نفسگیر آنانی است که در راه نجات جان انسان ها از خود گذشتگی می کنند و 
این کار جز عبادت و جهاد در راه خدا نیست و اجری بی انتها در   نتظار آنان است.  آتش نشانان با هدف نجات جان و 
مال انسان ها در حوادث و رویدادها از جان خود گذشته و با دالوری و رشادت می کوشند تا امید و شادی را برای آسیب 
دیدگان به ارمغان آورند.  روز آتش نشان روز تجلیل و پاسداشت جایگاه مردانی از جنس ایثار و شجاعت است که 
آتش عشق به انسان ها در وجودشان زبانه می کشد تا آتش سوزان حوادث را در زندگی همشهریان فرو نشانند.  
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد وخاطر شهدای آتش نشان و همچنین تقدیر و تشکر از خدمات شبانه روزی تمام 
آتش نشانان خدوم و زحمتکش کشور بویژه آتش نشانان شهرداری شاهرود، هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی را 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق و سالمتی را برای تمام آتش نشانان فداکار کشور از خداوند متعال 

شهردار شاهرود، علیرضا حاجی محمد علیخواستارم.

تش  نشانی؛ پیام تبریک شهردار شاهرود به مناسبت  روز آ

تش نشانی از جنس ایثار و شجاعت است حرفه آ
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رئیس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دامغان از 
طرح این سازمان برای ارتقاء شهر دیباج به شهر گردشگری خبر 
داد و گفت: با برنامه ریزی و تفاهم اداره میراث  فرهنگی شهرستان 

دامغان و شهرداری، دیباج شهر گردشگری می شود.
به  اشاره  با  قاسمی  مهدی  ایسنا  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 

ایجاد شهر گردشگر نگرشی جدید و نوآورانه در صنعت  این که 
گردشگری است، تصریح کرد: جاذبه های متعدد تاریخی، طبیعی 
و انسان ساخت از مهم ترین منابع جذب گردشگر بوده و شهرها 
به عنوان بزرگ ترین جایگاه این جاذبه ها و آثار، جلوه گاه متنوعی از 
جاذبه ها فراهم می سازند.  وی با بیان این که شهر دیباج با توجه 

قرار  و  فراوان  گردشگری  مکان های  هوایی،  و  آب  موقعیت  به 
گرفتن بین کویر و جنگل، دارای ظرفیت های قابل توجه در حوزه 
گردشگری است، اظهار امیدواری کرد: با ایجاد شهر گردشگر و حفظ 
هویت اصلی شهر دیباج، از این ظرفیت ها برای اشتغالزایی و رشد 

اقتصادی منطقه، به شیوه مناسب بهره برداری شود.

دیباج شهر گردشگری می شود
 چهار شنبه   9 مهر 1399   شماره 5۷69 

2 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

سمنان

توجه به محیط زیست و رعایت استانداردهای زیست محیطی در کارخانه سیمان 
کارخانه اطراف  و  داخل  در  سبز  فضای  ایجاد  درخت،  کاشت  همچون   شاهرود، 
برای  آبشخور  ایجاد  و  آالیندگی  کنترل  هوشمند  دستگاه  نصب   ،) امیریه  باغ   (  

حیات وحش، لوح تقدیر صنعت سبز کشور را در سال 98 نصیب  این کارخانه کرد. 
مدیر عامل سیمان شاهرود در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار جام جم  اظهار داشت ، 
شرکت تا کنون 47 هکتار فضای سبز در داخل و خارج از کارخانه ایجاد نموده که بخش 
اعظمی از آن را برای استفاده عموم  در تفرجگاه باغ امیریه اختصاص داده است چرا که 

خدمت به مردم عزیز شاهرود افتخار ماست.
مهندس محمدرضا بازوی افزود: در جهت رفاه و ایجاد نشاط اجتماعی  عالوه بر احداث 
و بازسازی بالغ بر 80 سکو ، مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار نیز جهت ایجاد پیست دوچرخه سواری  با طول 1700 متر و 
60 ایستگاه ورزشی در باغ امیریه راه اندازی خواهد شد که محیط ورزشی و مفرحی را برای خانواده ها و مردم فراهم 
خواهد کرد. مدیر عامل سیمان شاهرود خاطرنشان ساخت: خوشبختانه کارخانه فاقد هر نوع  آالیندگی بوده 
و  میزان خروجی غبار از فیلترهای کارخانه به صورت آنالین و هوشمند کنترل می شود و تحت نظارت مستمر 
سازمان محیط زیست قرار دارد.  وی به ایجاد آبشخور و تامین علوفه برای تغذیه حیات وحش در باال دست 
کارخانه سیمان اشاره نمود و افزود؛ احترام به محیط زیست و حفاظت از گونه های مختلف گیاهی و جانوری را 
سرلوحه این شرکت قرار داده ایم .   مهندس بازوی در خاتمه ضمن ابراز خرسندی و تشکر از مدیر روابط عمومی 
و ورزش شرکت ،  کسب عنوان قهرمانی تیم فوتبال سیمان شاهرود در مسابقات لیگ برتر فوتبال استان و 

صعود به لیگ دسته 3 فوتبال کشور را نشان برنامه ریزی، تالش کادر فنی و همت بازیکنان  دانست.

 سیمان شاهرود لوح تقدیر
« را کسب کرد  »صنعت سبز برترکشور

شاهرود یزدانی 

خبرنگار جام جم

کشور  در 120  فعال  المللی  بین  یک شرکت   
جهان برای تکمیل کـادر خـود درشهر دامغان از 
میان جـوانان مستعد و پر انرژی برای شغل زیر 

نیرو جـذب می نماید.
-  نماینده امور فروش 

شرایط مورد نیاز: 
 دیپلم متوسطه  یا فـوق دیپلم در رشته هـای 

بـازاریـابی، مـدیـریـت و   
    یـارشته های مشابه 

  دارای 2 سال سابقه مرتبط در زمینه بازاریابی 
و فروش )ویزیتوری(

 دارای روابط عمومی قوی 
 عالقمند به کار تیمی، سختکوش و عالقمند 

به یادگیری 
 دارا بودن کارت پایان خدمت 
 دارا بودن گواهینامه رانندگی 

شرح  تا  شود  می  تقاضا  شرایط  واجد  افراد  از 
مشخصات شخصی/ شغلی خود را به این شرکت 

ارسال فرمایند. 
پست الکترونیک:

Iran.Careers@JTI.com 
فکس: 88552142 -021 

 A leading international company active in 120 countries is recruiting young,
  .talented and energetic person for its office in Damghan  city
Trade Marketing Representative 
 :Qualifications
,High school diploma, university degree in business -
 marketing, management or related fields   
 Having 2 years experience related to marketing and sales-
 Having strong communication skills -
   ,Ability to work as a team member, hard worker -
 and eager to learn   
 Having served military service -
 Having valid driving license -
. All the potential candidates are requested to send their CV to us
e-mail address: Iran.Careers@JTI.com
Fax: 021- 88 55 21 42  

گهی استخدام  آ
دامغان شهرستان  در 

شهری  بازآفرینی  بحث  در  توسعه  محرک  طرح های 
عنوان یکی از ظرفیت های شتاب دهنده به باز زنده 
و  بهسازی  چارچوب  و  شهری  بافت های  سازی 

نوسازی بافت های شهری کمک خواهد کرد.
به گزارش  جام جم سید محمد ناظم رضوی شهردار 
دارای  کشورهای  دراغلب  گفت:  سمنان 
تاریخی  بافت های  تاریخی،  سوابق 
ازجمله حساس ترین و ظریف ترین 
به  وشهرسازی  معماری  مسائل 
شمارمی آید که برنامه ای منسجم 
ارزشمند  بافت  آن   رونق  برای 
تهیه می کنند.  ناظم رضوی ادامه 
داد: شهر سمنان دارای سابقه 
کهن تاریخی هم از این قاعده جدا 
نیست و باید یک برنامه منسجم 
جهت رونق و پویایی بافت تاریخی 
در جهت رونق گردشگری و اقتصاد 
مسیر  در  تا  باشد  داشته  محلی 
گیرد.   قرار  پایدار  گردشگری  توسعه 
با توجه  وی گفت: در شهر سمنان 
به ظرفیت های سنتی، بومی و فرهنگی در 
هر نقطه شهری سمنان پروژه هایی تعریف 
برداری  بهره  به  و  اجرا  گاهی  که  شده است 
رسیده است که این طرح ها در کوتاه مدت 
خواهد توانست ظرفیت آن مناطق را در زیست 
شهری شهروندان بهبود بخشد.  ناظم رضوی 

با اشاره به اهداف اصلی 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 بافت های تاریخی و فرسوده را بهینه و توسعه شهری فراهم 

می کند.
وی انواع پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی بافت شهری سمنان را که قابلیت 
اجرایی داشته برشمرد و اظهار داشت: ظرفیت های فرهنگی،گردشگری،اجتماعی، 
پاتوق محله ها،ایجاد موزه آب،خانه باغ ها، مزرعه کودک،پاتوق مطالعه کتاب،کوچه 
این  در  سمنان  شهرداری  شاخص  فعالیت های  از  سنتی  و  قدیمی  باغ های 
راستاست.  شهردار سمنان به طرح ساماندهی پهنه شرقی مسجد امام )ره( نیز 
اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه های بسیار مهم در زمینه رونق بافت تاریخی  طرح 
ساماندهی پهنه شرقی مسجد امام واقع در ضلع شرقی این مسجد جنب خانه 
مجموعه 18هکتاری  به  مربوط  پروژه  از  جزئی  پروژه  این  خطیبی هاست.  تاریخی 
ساماندهی اطراف امام زاده یحیی )ع(بود که از سال 1390قرارداد آن منعقد شد.کل 
طرح دارای دو زیر پروژه پهنه شرقی مسجد امام و پهنه جنوبی امام زاده یحیی)ع( 
می باشد. رضوی اظهار داشت: پروژه پهنه شرقی در سنوات گذشته جهت تصویب 
ارتفاعی  به دلیل محدودیت های  اما  بود  گردیده  ارسال  اداره میراث فرهنگی  به 
طرح متوقف شد. با پیگیری های قانونی و متعدد نهایتادر مرداد سالجاری طرح به 
تایید شورای فنی میراث فرهنگی کشور رسید.  وی با اشاره به جزئیات طرح پهنه 
شرقی گفت: این طرح برگرفته از الگوهای سنتی خانه های شهر سمنان منطبق بر 
الگوهای بومی و اقلیمی است که می تواند نمونه خوبی جهت الگوسازی مسکن 
در حوزه بافت تاریخی باشد.  در طرح مذکور مجموعه تجاری های پیش بینی شده 
که این تجاری هاجهت رونق بخشی بیشتر در بافت تاریخی و با فعالیت های کنترل 
شده در حوزه صنایع دستی و سعی در ایجاد رسته ها و راسته های مناسب تجاری 

و ارتباط آن با مسجد امام و سپس بازار سمنان پیش بینی شده است.   شهردار 
سمنان ادامه داد: در ضلع جنوبی سایت پروژه تیمچه کومش که از گذشته وجود 
داشته و اراضی شمالی تیمچه به عنوان فضای اداری چند منظوره پیش بینی گردیده 
است. در این طرح سعی شده از 4 رکن اصلی بافت های تاریخی و شهرهای اسالمی 
که از گذشته وجود داشته یعنی تجارت/سکونت/مذهب و حکومت استفاده 
گردد که در حوزه مذهب نقش محوری را مسجد تاریخی امام)ره(ایفا می کند. درحوزه 
سکونت کاربری مسکونی در طبقه فوقانی مجموعه یک مجموعه زنده ای را در روز و 
شب ایجاد می کند و در حوزه تجارت فضای تجاری در همکف و در حوزه حکومت نیز 
ایجاد فضای اداری و فرهنگی در ضلع جنوب سایت از ارکان این مجموعه می باشد.  
شهردار سمنان مرمت خانه های قدیمی، باغ راه ها و توسعه فضاهای گردشگری 
و پذیرایی در بافت فرسوده را از اهم سیاست های شهرداری سمنان در توسعه 
گردشگری و بازآفرینی بیان کرد و گفت: جدا از مرمت و بازآفرینی بیش از 18 خانه و 
مرکز تاریخی توسط شهرداری سمنان، با استفاده از توان بخش خصوصی و حمایت 
از این فرصت های محلی که تاکنون بیش از 10 خانه قدیمی توسط بخش خصوصی 
در حال مرمت بوده که 3 خانه در قالب اقامتگاه سنتی، مرکز پذیرایی و نگارخانه 

سنتی در حال بهره برداری می باشد.

ظرفیت های شتاب دهنده توسعه گردشگری استان
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اقامتگاه های بوم گردی در چندین سال اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده، 
تجربه زندگی در میان مردم بومی یک منطقه می تواند بسیار هیجان انگیز 

باشد.
به گزارش جام جم بوم گردی یا اکوتوریسم در تعریف خالصه یعنی احترام 
به طبیعت، احترام به فرهنگ گذشته و حال حاضر مردمانی که از سال ها 
پیچیده  واژه  گردی،  بوم  می کنند.  زندگی  خاص  بوم  زیست  یک  در  قبل 
آن است؛  و غریبی نیست، رفتن و بودن در طبیعت و عشق ورزیدن به 
سفری است مسئوالنه که موجب رشد و پایداری زیست بوم، فرهنگ و 
کیفیت زندگی ساکنان منطقه گردشگری خاصی می شود و گام بزرگی است 
برای شکوفایی اقتصاد روستاییان عزیز و باصفا که با تکیه بر ظرفیت های 

بومی در این راه سرمایه گذاری کرده اند . 
خدمات   )  99 مهر   11 لغایت   5  ( گردشگری   هفته  گرامیداشت  ضمن 
مهندس حمیدرضا حسنی، مدیر پرتالش اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
ج می نهیم که همواره دست اندرکاران صنایع  و صنایع دستی شاهرود را ار

دستی و گردشگری بویژه در روستا را مورد حمایت قرار داده است.
داشت:  اظهار  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 

رویکرد امسال در هفته گردشگری جهانگردی و توسعه روستایی  است.
در  ارزان  گردشگری  توسعه  باهدف  بومگردی  اقامتگاه   38   : افزود  وی 

شاهرود راه اندازی شده است.
از  گردشگری و صنایع دستی به مثابه یکی  این که توجه به  بابیان  حسنی 
راه های اشتغالزایی و تولید مدنظر است، تأکید کرد: گردشگری می تواند به 
بخش های تولیدی و خدماتی شهرستان نفع برساند زیرا گردشگرانی که 
به شاهرود می آیند عالوه بر گردشگری و اسکان، نیازهایشان را هم در این 

شهرستان برطرف می کنند.
وی با اشاره به ضررهای کرونا به گردشگری شاهرود  گفت: طی چهار ماه 
اول بیماری، بیش از ۲۰ میلیارد تومان به بخش گردشگری شهرستان  ضرر 

واردشده است.
گردشگری  جشنواره  چند  برگزاری  از  شاهرود  فرهنگی  میراث  رئیس 
گردشگری  بخش  بیشتر  ضرر  از  جلوگیری  راه های  از  یکی  به عنوان 
پرداخت  در  بخش  این  گذاران  سرمایه  چون  گفت:  و  یادکرد  شهرستان 
راهکارهای  از  دیگر  یکی  جشنواره  هستند  مشکل  دچار  وام ها  اقساط 

جبران ضررهاست. 
کشور  شهرستان های  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  شاهرود  شهرستان 
بزرگ ترین  جغرافیایی،  متفاوت  اقلیم های  با  سمنان  استان  در  واقع 
داده  جای  خود  در  را  شده  حفاظت  مناطق  و  وحش  حیات  پناهگاه های 
و با احتساب مناطق شکار ممنوع، به قاره کوچک و سرزمین پنج اقلیم 

مشهور است.
تا  کویر  فاصله  کوتاه ترین  که  است  آشکار  قدری  به  اقلیمی  تنوع  این 
جنگل در این شهرستان قرار داشته به طوری که با طی مسافت کوتاهی 
از شاهرود به سمت شمال، جنگل های هیرکانی  کیلومتر  در حدود ۴5 
ابر با زیباترین چشم اندازها در دسترس است، پیمودن همین مسافت 
به  نهایت  در  و  جام  چاه  منطقه  زیبایی های  و  کویر  به  جنوب  سمت  به 

آن منطقه به شترداری  آن ختم می شود که مردم  طرود و نخلستان های 
اشتغال دارند. این گوناگونی اقلیم در کنار تنوع اقوام و گروه های مختلف 
قومی و زبانی، ویژگی و قابلیت توسعه گردشگری را در این شهرستان رقم 
زده است. شهرستان شاهرود در زمینه های مختلف گردشگری از جمله 
از قابلیت های ویژه ای برخوردار است و ۲۴۰  گردشگری عرفانی و طبیعی 

هزار نفر جمعیت و 53 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

 جهانگردی و توسعه روستایی رویکرد هفته  گردشگری امسال است 
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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

 فرماندار گفت: شهرداری سمنان در موضوع گردشگری فوق العاده خوب عمل
کرده و پیشگام بوده است.

اولویت در  سرزمین  آمایش  گفت:  جم  جام  با  گفتگو  در  دانایی  عباس   سید 
 برای شهر سمنان در نظر گرفته شده است که یکی از این اولویت ها گردشگری
 است، لذا اهمیت ویژه ای برای همه  ما داشته و دارد، گرچه این آمایش مصوب
 نشده اما این را به عنوان یک تکلیف برای خودمان فرض کرده و در جلسات
 شورای اداری و جلسات مرتبط راجع به این موضوع صحبت کردیم و مدیران

مرتبط هم حضور داشتند.

 فرماندار سمنان در ادامه سخنان خود تاکید نمود: هر دستگاهی مثل سازمان
دیگر دستگاه های  از  بعضی  و   گردشگری  و  دستی  صنایع  و   میراث فرهنگی 
 متناسب با همین موضوع به طرح هایی که سازمان میراث دارد کمک می کنند.
 شهرداری سمنان در موضوع گردشگری فوق العاده خوب عمل کرده و پیشگام
 بوده است، یکی از نکات مهم و نقاط قوت شهرداری سمنان در بحث گردشگری
 با همین نگاه سند آمایش سرزمین بوده و خوشبختانه اقدامات بسیار گسترده
و آینده نگرانه ای نسبت به توسعه گردشگری در شهر سمنان انجام داده است.
 وی با بیان این که در تحقق رشد و توسعه گردشگری تاریخی ما در شهر اتفاقات
 خوبی در قالب بحث بازآفرینی شهری شروع شده است ادامه داد: در این بحث
 نیازمند حمایت ویژه وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های اجرایی چه به صورت
 استانی و  چه به صورت کشوری هستیم که باید از این طرح حمایت کرده و این
 کار را تقویت کنند و ما بتوانیم باعث رونق هر چه بیشتر مناطق مرکزی شهر ها  از
 جمله شهر سمنان باشیم زیرا شهری با جاذبه های فراوان تاریخی است. طبیعتا
آب، موزه سالمت و بازآفرینی شهرداری و موضوعاتی مثل موزه   فعالیت های 
 فرهنگسراهای محلی می توانند در قالب عامل رونق مناطق مرکزی شهر باشند

که به توسعه گردشگری می انجامد.
 سید عباس دانایی با اشاره به این که یکی از کارهای ارزشمندی که شهرداری
 انجام  داده در بحث مرمت باغ راه هاست گفت: شهرداری سمنان در این مدت
 فعالیت های گسترده ای انجام داده است و با توجه به این که باغ راه ها یکی از
 موضوعاتی است که برای همه اقشار از کودک و نوجوان گرفته تا بزرگساالن و 
 کهنساالن جذاب است و در کنار آن که می تواند خاطرات را زنده کند می تواند
 برای افرادی که می خواهند تفریح کنند بسیار هوای پاکی دارد بویژه که آب هم در
 این مسیرها جریان دارد و تنفس جدید و یک موقعیت جدید برای افراد ایجاد
 می کند که هم ورزش می کنند هم  گردشگری را دارند و هم سالمتی خودشان
 را در قالب باغ راه ها بیشتر  تضمین می کنند. این باغ راه ها در بحث گردشگری
 خیلی تأثیر دارد و مردمی که در سمنان زندگی می کنند رضایت فوق العاده باالیی
 از این اقدام شهرداری سمنان دارند که جا دارد از این اقدام بسیار خوب شهردار
شهر اسالمی  شورای  اعضای  و  رضوی  ناظم  آقای  استان  تالش  پر  و   محترم 
 سمنان که عنایت ویژه ای در این بحث داشتند و همه همکارانشان به سهم

خودم تقدیر و تشکر کنم.

ح کرد؛ فرماندار سمنان  مطر

ح های   شهـــــرداری سمنان، پیشگام در طــر
  توسعه گردشگری پایدار 

 مدیر امور گردشگری شهرداری سمنان گفت: همزمان با آغاز 
هفته جهانی گردشگری، پایگاه اطالع رسانی جاذبه های شهری 
سمنان به نشانی اینترنتی tourism.semnan.ir راه اندازی و 
قرار  گردشگری  حوزه  فعاالن  و  عالقه مندان  دسترس  در 

گرفت. 
محمودرضا دارایی ضمن تبریک روز جهانی گردشگری در 
گفت و گو با جام جم ابراز داشت: به مناسبت روز و هفته 
جهانی گردشگری و  با توجه به فعالیت های گسترده و ویژه 
شهرداری سمنان که در این دوره از مدیریت شهری با در 
نظر گرفتن توسعه گردشگری پایدار و تامین زیرساخت های 
فرهنگی و عمرانی الزم در حال انجام است، با ایجاد درگاه 
مجازی به آدرس اینترنتی tourism.semnan.ir  بسترسازی 
متناسب در فضای مجازی جهت ایجاد امکان بهره برداری 
و  گردشگری  فرهنگ  شدن  نهادینه  مواهب  از  فراگیر 
از  و  گرفت  قرار  سمنان  تاریخی  شهر  در  گردشگرپذیری 
و  گذاری  اشتراک  به  برای  نامحدود  فضایی  طریق،  این 
تبادل اطالعات  مربوط به ظرفیت های موجود در اختیار 
است.    گردشگری  فعاالن   و  مندان  عالقه  بویژه  عموم 
وی  افزود: اعتقاد راسخ و اراده مصمم شهرداری سمنان 
برای برخوردار کردن شهر و شهروندان از سهم پروژه های 
محرک توسعه گردشگری که در کنار انبوه دیگر پروژه های 
به  تنها  می باشند،  برداری  بهره  یا  اجرا  حال  در  شهرداری 
ساماندهی 6 باغ راه نمونه و استخرهای شش گانه در باغ 
محله ها یا مرمت و احیاء بیش از 1۴ خانه و بنای باارزش در 

محدوده شهر تاریخی سمنان  محدود نمی شود.
وی تاکید کرد: آغاز پروژه مستندسازی برای تشکیل پرونده 
ثبت جهانی منظر فرهنگی سمنان بر اساس نظام مردم 
نهاد تقسیم آب، ارائه طرح ایجاد پایگاه اطالعات جاذبه های 
بر  سمنان  شهر  گردشگری  پایه  نقشه  تهیه  و  شهری 
اساس مسیرهای حرکت آب در بستر نرم افزارهای مربوط 

به GIS از جمله دیگر اقدامات زیربنایی است.
 توجه شهرداری سمنان به شعارهای جهانی گردشگری
مدیر امور گردشگری شهرداری سمنان یادآور شد: شعار 
جهانی امسال از سوی سازمان جهانی گردشگری  »توسعه 
روستایی«  اعالم شد که نشان دهنده لزوم توجه و اقدام 
برای توسعه  روستاها همگام با فرآیند توسعه گردشگری 

شهری است.

مدیریت  جهانی  شعار  این  راستای  در  داد:  ادامه  دارایی 
عنوان  با  ای  برنامه  سمنان  شهرداری  گردشگری  امور 
ظرفیت های  آن  اساس  بر  که  کرد  طراحی  گشت«   »دور 
مناطق ییالقی و روستاهای واقع در همسایگی شهر در 
محدوده شهرستان سمنان و چگونگی امکان دسترسی 
آن  گردشگری  محصوالت   و  جاذبه ها  از  برداری  بهره  و 
بتدریج و دست کم از طریق فضای مجازی و درگاه اینترنتی 
آینده نزدیک پس  پیش گفته اطالع رسانی می شود و در 
از رفع موانع سفر ناشی از شیوع ویروس کرونا تعامالت 
ممکن برای آشنائی بیشتر، تورهای گردشگری به مقصد 
برنامه  خصوصی   بخش های  مشارکت  با  مناطق  این 
ریزی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: با به اشتراک گذاری 
ظرفیت های شهر و روستاهای اطراف در منظومه و قلمرو 
قالب   در  که  جاذبه هایی  تعداد  و  تنوع  سمنان،  اکوموزه 
محصول گردشگری در عرصه تعاملی شهر و روستا از کوه 

تا کویر قابل ارائه است بیشتر می شود.
 برگزاری ۶۰ باغ گشت با پیمایش ۱2۰ کیلومتری 

مدیر امور گردشگری شهرداری سمنان گفت: با حمایت 
شهردار و حمایت های شورای اسالمی شهر  ما توانستیم 

در سال های 9۷ و 9۸ در قالب برگزاری سلسله برنامه های 
مسیر   6۰ مجموع  در  گشت«   »باغ  عنوان  با  مشارکتی 
متفاوت به طول کلی حدود 1۲۰ کیلومتر به صورت پیاده 
روی دسته جمعی در شبکه معابر هویت مند وابسته به 
حضور و حرکت آب رودخانه در شهر پیمایش کرده و به 
سهم خود نقش بسزائی در آشنایی و معرفی فرصت های 
شهر  برای  فراغت  اوقات  گذران  و  تفریح  گردش،  جدید 

ایجاد کنیم.
با دقتی  وی توضیح داد: انجام طراحی نقشه ای ویژه که 
استفاده  و  راهنمایی  برای  هنری  گرافیکی  بیان  و  باال 
عرصه  است،  انجام  حال  در  گردشگران  و  شهروندان 
ای  از پارک کوهستان در شمال تا خط راه آهن در جنوب 
شهر را شامل می شود و بر این اساس چگونگی تامین 
فضاهای  در  نیاز  مورد  ضروری  تجهیزات  و   تاسیسات 
گردشگری و مسیرهای گردشگری موجود در  شهر ارزیابی 

و برآورد می گردد.
هدایت  و  فضاها  معرفی  تابلوهای  تامین  داد:  ادامه  وی 
وضعیت  از  اطالعات  مناسب  ارائه  همراه  به  مسیر   
امکانات و جاذبه های هر مسیر  از اولویت های اقدام در 

این خصوص است.
 برگزاری مسابقه »چل تیکا« در هفته جهانی گردشگری

دارایی  با اشاره به عنوان »سمنان، شهر دوستدار کودک« 
به عنوان یکی از رویکردهای فرهنگی اجتماعی شهرداری 
سمنان گفت: به مناسبت هفته گردشگری و به منظور 
شهری  جاذبه های  با  مردم  عموم  بیشتر   هرچه  آشنایی 
از  تیکا«  با عنوان »چل  ای  گردشگری سمنان مسابقه  و 
سوی مدیریت امور گردشگری شهرداری سمنان طراحی 
شد که شرکت در مسابقه برای عموم آزاد و در دو بخش 
»رنگ آمیزی« مخصوص خردساالن و »یاد نام« ویژه سنین 

از کودک تا کهنسال ممکن است.
اینترنتی  آدرس  به  می توانند  عالقمندان  کرد:  اضافه  وی 
فایل های  دریافت  با  و   مراجعه    tourism.semnan.ir
را  کار خود  نتیجه  فرآیند مسابقه،  انجام  از  مربوطه، پس 
در قسمت »ارسال عکس شهروندی«  بارگذاری نمایند، 
فایل های ارسالی از سوی شرکت کنندگان در زمان مقرر و  
پس از بررسی امتیازدهی می شود و به ۴۰ نفر از کسانی که 
امتیاز مورد نظر را کسب کنند بسته هدیه ای بومی شامل 

سوغات، صنایع دستی و کتاب سمنانی اهدا خواهد شد.

توسط مدیریت امور گردشگری شهرداری سمنان؛

پایگاه اطالع رسانی جاذبه های شهری سمنان راه اندازی شد


