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مکان جدید پایانه 
مسافربری سمنان 

احداث می شود

 شهرداری سمنان
  54 باغ گشت را

 برگزار کرد

تسهیالت ویژه برای 
توسعه زیرساخت های 

گردشگری سمنان
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مزرعه  گردشگری کودک برای 
کودکان شهر اخالق آماده می شود

رونمایی از سامانه 
نگارخانه دیجیتالی

 سمنان ، بزودی
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2

سمنان

رئیس  اداره شهر دوستدار کودک شهرداری سمنان از آماده شدن مزرعه کودک برای کودکان شهر اخالق 
در هفته درختکاری خبر داد. 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، سمانه محمدیان گفت: امروزه سبک  
زندگی شهری تغییرات عمده ای کرده و  شرایطی برای کودکان امروزی رقم خورده که تلویزیون و 
بازی ها و سرگرمی های مجازی بخش عمده ای از اوقات فراغت آنها را پر کرده است . با گسترش شهرها ، 

فضاهای طبیعی از شهرها فاصله گرفته و دسترسی به آن ها برای کودکان دشوار شده و ..
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شهرداری سمنان 54 باغ گشت 
را برگزار کرد

مدیر گردشگری شهرداری سمنان ، برگزاری 
طرح چهل باغ گشت در سمنان را تجربه ای 
تفریحی شهری  توسعه گردشگری  موفق در 

می خواند.
به گفته محمودرضا دارایی، صنعت گردشگری 
ایجاد  راهکارهای  مهمترین  از  یکی  امروزه 
جامعه  در  بیشتر  بهره وری  و  افزوده  ارزش 
از  یکی  میان  این  در  و  می شود  محسوب 
وجود  گردشگری  صنعت  نیازهای  پیش 
ظرفیت های گردشگری است. وی با اشاره به 
باغ و باغ راه ها به عنوان یکی از ظرفیت های 
داشت:  بیان  مهم گردشگری شهری سمنان 
فرهنگی  اجتماعی،  سطوح  بر  تاثیر  با  باغ ها 
نمونه های  بهترین  از  یکی  افراد،  تعاملی  و 
شهر  منظر  بر  که  هستند  سبزشهری  فضای 
تجربه  برای  داد:  ادامه  تاثیرگذارند.دارایی 
محیط طبیعی، کیفیت چشم انداز مشاهده شده، 
نقش اساسی ایفا می کند و ارزش این کیفیت، 
در تعامل میان انسان و محیط طبیعی نهفته 
الگوها  بهترین  از  یکی  کرد:  بیان  است.وی 
برای نشان دادن این تعامل، باغ های شهری 
هستند که در شهر سمنان و به ویژه محدوده 
مرکزی و جنوبی شهر باغ های پویایی وجود 
دارد که همجواری آن ها و تشکیل باغ راه ها، 
نوعی گردشگری شهری را به وجود می آورد و 
مدیریت گردشگری شهرداری سمنان از سال 
برگزار  گشت  باغ  برنامه   ۵۱ تاکنون  گذشته 
شده است.به گفته این مقام مسئول شهری، 
این  در  شهروندان  حضور  و  استقبال  میزان 
شناخت  به  آنان  اشتیاق  از  حاکی  برنامه ها، 
گردشگری  پنهان  ظرفیت های  از  بازدید  و 
شهرداری  گردشگری  است.مدیر  شهر 
گشت ها  باغ  نقش  بر  تاکید  ضمن  سمنان 
بر توسعه گردشگری تفریحی شهری، گفت: 
»دورگشت« عنوان برنامه گردشگری دیگری 
اطراف  محیط های  گردشگری  به  که  است 
شهر از کویر تا کوهستان می پردازد و می تواند 

منجر به توسعه و جذب گردشگر شود.

خبر خبر

سمنان  شدن  کودک  دوستدار 
اساسی  زیرساخت های  نیازمند 
شهر  این  گفت:  سمنان  شهر  شورای  رئیس  
از  از نامزدهای دریافت نشان دوستدار کودک 
یافتن  دست  و  است  بین المللی  مراجع  سوی 
اساسی و   به زیرساخت های  نیاز  این هدف  به 

همکاری دستگاه های دولتی دارد. 
اینکه  به  توجه  با  افزود:  سیادتی  مسعود  سید 
شهرهای مختلف از جمله سمنان نامزد دریافت 
محقق  هستند،   کودک  دوستدار  شهر  عنوان 
شدن دریافت این عنوان می تواند جایگاه ویژه 
ای برای شهر به ارمغان آورد که برای دریافت 
آن تمامی دستگاه های دولتی باید با شهرداری 
سمنان همکاری داشته باشند.وی افزود: برای 
فرهنگی  کمیسیون  نشان،  این  به  رسیدن 
شورای شهر، معاونت های شهرداری و به ویژه 
سمنان  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 
این طرح  اساس گستردگی  بر  و  موثر هستند 
مقدمات اجرایی شدن آن  نیاز به سند راهبردی 
خواهد داشت.وی تاکید کرد: شهرداری سمنان 
راستا  این  در  مناسبی  طراحی  و  ریزی  برنامه 
نیازمند  طرح ها  شدن  اجرایی  اما  است  داشته 
و  نهادها  دستگاه ها،  همکاری  و  انسجام 
شورای  است.رئیس   نهاد  مردم  سازمان های 
کتابخانه های  کرد:  اضافه  سمنان  شهر 
اجرای  و  نمایش  سالن  کودک،  تخصصی 
تولید  کودک،  سینمای  ایجاد  کودک،  تئاتر 
نویسندگان  همکاری  با  داستانی  و  ادبی  آثار 
تخصصی و بومی، ایجاد باغ کودک و تاسیس 
مهدکودک های ممتاز از جمله مواردی است که  
همراه  به  خود  با  را  نشان  این  دریافت  زمینه 
جمله  از  سمنان  شهر  داشت:  اظهار  دارد.وی 
نامزدهای دریافت عنوان شهر دوستدار کودک 
دریافت  پنجگانه  مختلف  مراحل  در  که  است 
آن محقق خواهد شود و در حال حاضر در گام 
اینکه در مجموع شهرهای دوستدار  نوید  اول 
خواستار  دارد.وی  وجود  بگیرد  قرار  کودک 
همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف در این 
سازمان  بهزیستی،  سازمان  گفت:  و  شد  طرح 
دانشگاه ها،  پرورش،  و  آموزش  احمر،  هالل 
اداره کل  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
دستی،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش   کانون 
غیر  و  دولتی  دستگاه های  دیگر  و  رسانه ها 
دولتی که در زمینه های پژوهشی کودک فعال 
هستند می توانند در به نتیجه رسیدن این طرح 

موثر واقع شوند.

با حضور مدیران استانی و شهرستانی منطقه سه شهرداری سمنان بطور رسمی افتتاح و آماده ارائه خدمت 
به شهروندان شد 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، همزمان با سالروز میالد حضرت فاطمه 
زهرا )س( و در ایام آغاز چهل و دومین سال پیروزی انقالب اسالمی ، شهرداری منطقه سه سمنان در یک 

آیین ویژه بطور رسمی افتتاح و آماده ارائه خدمات به شهروندان شد .
در این مراسم که فخری ، معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار ، شهاب  مدیر کل امور شهری و شورا 
استانداری ، همتی نماینده سمنان ، مهدیشهر و سرخه ، دانایی فرماندار سمنان ، اعضای شورای شهر  و 
شهردار و مدیران شهری حضور داشتند سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان به اهمیت ایجاد منطقه سه 
اشاره کرد و گفت: این منطقه با هدف ارتقای خدمات شهری به شهروندان و فراهم آوردن زمینه افزایش 
ارائه  به منظور  اقدام  این  ایجاد شده است. شهردار سمنان گفت:  مشارکت شهروندان در مدیریت شهری 
خدمات بهتر و شایسته تر به شهروندان، تکریم و ارج نهادن به وقت شهروندان و کاهش زمان رسیدگی به 

در خواست مردمی می باشد.
وی با بیان اینکه اجرای منطقه 3 شهرداری موجب تقویت الگوی توسعه پایدار شهری با رویکرد مدیریت 
محله ای و اعتمادسازی به عنوان مهمترین سرمایه شهرداری میشود، افزد: ناحیه 2 شهرداری منطقه یک 
نیز آماده ارائه خدمات به شهروندان محدوده خیابان حکیم الهی است . همتی نماینده سمنان ، مهدیشهر 
و سرخه  در این مراسم ضمن اشاره به جایگاه شهر سمنان و لزوم دارا بودن خدمات ویژه ، توجه بیشتر به 
راه های مواصالتی شهر را خواستار شد . وی با اشاره به وجود پایگاه فضایی کشور در نزدیکی مرکز استان 
اظهار داشت: وجود این پایگاه به معنای آن است که محل تردد مسئوالن کشوری و بین المللی است و باید 
فضای شهری و مسیر پایگاه فضایی در شأن و آبرومند باشد .فخری معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار 
در این مراسم به خدمات ویژه شهرداری اشاره و ضمن تشکر از خدمات شهرداری سمنان و بویژه برنامه های 

نوروز 98 شهرداری ، خواستار اجرای برنامه های متنوع برای نوروز 99 و ساخت المان های شهری بر پایه 
آب و نور برای شهر سمنان شد. در پایان مراسم احکام مدیران جدید منطقه 3 به آنان اعطا و از دو شهروند 
تاثیرگذار در حل مشکالت مردم تقدیر شد . شایان ذکر است ساختمان منطقه سه شهرداری سمنان  در 

بلوار ۱7 شهریور ،  روبروی دانشکده دندانپزشکی مستقر بوده و آماده ارائه خدمات به شهروندان می باشد. 

نگاه ویژه شهرداری سمنان به توسعه گردشگری

مهر
اغ 
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و  ذینفـع  گروه هـای   ، تشـکل ها  جانبـه  همـه  تعامـل  بـا   
تقویـت  منطقـه  شـهری  گردشـگری  پایه هـای  شـهرداری ها، 

 . د می شـو
بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری 

سـمنان، سـید محمـد ناظـم رضـوی در نشسـت 
هـم اندیشـی تبییـن و شـناخت توانمندي هـا و 
شـهرهای  گردشـگری  توسـعه  محدودیت هـای 
مجـاور )سـرخه، سـمنان، درجزیـن، مهدیشـهر و 
شـهمیرزاد( اظهار کـرد: باید موضوع گردشـگری 
زنجیـره  یـک  عنـوان  بـه  سـمنان  منطقـه  در 
مـورد توجـه قـرار گیـرد، بایـد همـه ظرفیت های 
و  اسـتان  شـهرهای  در  مختلـف  بخش هـای 
بویـژه شـهرهای مجـاور فعـال شـود و ایـن 
نیـز  بـه توسـعه گردشـگری  امـر می توانـد 
کمـک کند.ناظـم رضـوی ادامـه داد: تقویت 
پایه هـای گردشـگری شـهری منطقـه منـوط 
بـر تعامـل همه جانبـه تمـام گروه های ذینفع توریسـم می باشـد 
و در این بین نقش شـهرداری شـهرهای مجاور هم بسـیار مهم 
اسـت . چـرا کـه عـالوه بر هـم افزایـی ایجـاد شـده، زمینه های 
الزم جهـت اعتـالی فعالیت هـا و اهـداف مشـترک گردشـگری 

داشـت:  اظهـار  شـود.وی  تبییـن  نظامنـد  بنحـوی  می بایسـت 
شـهرهای سـرخه، سـمنان، درجزیـن، مهدیشـهر و شـهمیرزاد 
دارای نقـاط مشـترک و ظرفیتهـای گردشـگری خاصـی هسـتند 
کـه بـا هـم افزایـی می توانند بـه عنوان یـک مقصد گردشـگری 
معرفی شـوند.رضوی به ظرفیت ویژه فرودگاه سـمنان در توسـعه 
گردشـگری اشـاره کرد و گفت: با اسـتفاده از پتانسـیلهای کویر، 
کـوه و جاذبه هـای کوهسـتان ، می تـوان بسـته های گردشـگری 
ارزان قیمـت را تهیـه نمـود تـا گردشـگران ورودی بتواننـد در 
مـدت اقامـت از تمامی جاذبه های گردشـگری منطقـه بهره الزم 
را داشـته باشـند. شـهردار سـمنان ضمـن ارائـه پیشـنهاد اجرای 
برنامه هـای مشـترک گردشـگری در طـول سـال بـا اسـتفاده از 
ظرفیـت شـهرداری ها، تشـکل ها و گروه هـای ذینفع گردشـگری 
تصریـح کـرد: شناسـایی و حفـظ ایـن ظرفیت هـا از یـک سـو و 
همـکاری شـوراها در وضع قوانین گردشـگری شـهری در جهت 
اسـتفاده بهینـه از امکانـات شـهر ، شـاهد ایجـاد توسـعه پایدار و 

گردشـگری پایـدار در سـطح منطقه باشـیم.

تعریف زنجیره گردشگری با تعامل شهرداری ها و گروه های ذینفع؛
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سمنان

شــهردار ســمنان ضمــن یــادآوری ایــن موضــوع کــه در شهرســمنان 
۱7 محلــه مــورد توجــه بحــث بازآفرینــی قــرار دارد، تســهیالت ویــژه 
ــر  ــرد و خاط ــان ک ــهر را بی ــگری ش ــاخت های گردش ــعه زیرس توس
ــد  ــی 60 درص ــت تاریخ ــاز در باف ــاخت وس ــرای س ــرد: ب ــان ک نش

ــل و  ــه هت ــی ب ــای قدیم ــری خانه ه ــر کارب ــرای تغیی ــف و ب تخفی
ــا  ــود ت ــی ش ــت نم ــی دریاف ــا عوارض ــگری تقریب ــات گردش تاسیس
ــدار  ــذاری پای ــرمایه گ ــه س ــه ب ــال ک ــدود 4 س ــت ح ــد از گذش بع
ــز چنانچــه اســناد و مدارکــی دال براینکــه  ــان نی برســند، در آن زم

پیرامــون بافــت خــود را ترمیــم و مراقبــت کــرده انــد ارائــه دهنــد باز 
ــا  هــم معــادل هزینــه از عــوارض آن هــا چشــم پوشــی می شــود. ب
ایــن تصمیمــات ریســک ســرمایه گــذاری در بافــت تاریخــی بــرای 

ــت . ــده اس ــش داده ش ــی کاه ــش خصوص ــرمایه گذار بخ س

تسهیالت ویژه برای توسعه زیرساخت های گردشگری سمنان

رونمایی از سامانه نگارخانه 
دیجیتالی سمنان ، بزودی

 

سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
نگارخانه  سامانه  رونمایی  از  سمنان  شهرداری 

دیجیتالی شهر سمنان خبر داد 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
این  اعالم  با  پرویزی  وحید  سمنان،  شهرداری 
خبر گفت: آمار باالی گرایش کاربران اینترنتی 
به سمت گردشگری الکترونیک و فضای مجازی 
دلیل مستندی است برای پرداختن به موضوعی 
و  جغرافیایي  مناطق  بیشتر  شناخت  سبب  که 
پذیرش  براي  را  تقاضا  و  شده  پذیر  توریست 
کند. چراکه  فراهم مي  بیشتر گردشگر  هر چه 

گردشگري یک فعالیت بر پایه اطالعات است .
پرویزی اظهار کرد: بر این اساس و لزوم شناخت 
،سازمان  سمنان  شهر  گردشگری  مهم  مراکز 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان 
با توسعه زیرساخت های الزم و با استفاده از توان 
متخصصین داخلی اقدام به طراحی و پیاده سازی 
سامانه ای تحت عنوان نگارخانه دیجیتالی شهر 
شهرداری  سایت های  زیرمجموعه  در  سمنان 
آرشیوهای  سامانه  این  در  است.  نموده  سمنان 
تصویری شامل عکس های تاریخی، گردشگری، 
در  که  شده   نگهداری   .. و  طبیعی  جاذبه های 
دسترس عموم شهروندان و بازدیدکنندگان قرار 
گرفته است.سرپرست سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری سمنان به طراحی سامانه 
و  یابی  مکان  راهنمای  وب  تحت  و  آنالین 
امکان  که  کرد  اشاره  نیز  سمنان  گردشگری 
اماکن مختلف سمنان  یابی  مسیریابی و مکان 
مکان  هر  از  الزم  اطالعات  و  نموده  فراهم  را 
همچون آدرس، شماره تماس و ... را در اختیار 

کاربران قرار دهد. 

بانوان  اجتماعی  فرهنگی  پاتوق 
بزودی به بهره برداری می رسد

شهردار سمنان گفت: انتظار می رود پاتوق فرهنگی 
کوشمغان  بوستان  در  بانوان  مختص  اجتماعی  

بزودی به بهره برداری برسد.
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
شهرداری سمنان سید محمد ناظم رضوی در آیین 
و  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  والدت  گرامیداشت 
روز زن که با حضور بانوان شهرداری برگزار شد، 
ضمن تشریح مقام حضرت زهرا )س( و ضرورت 
الگو گرفتن زنان عالم  از این  بانوی مکرم اسالم، 
تأمل و تفکر در زندگی ایشان را مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به اینکه لحظه به لحظه زندگی حضرت 
زهرا )س( مملو از درس های آموزنده است، اظهار 
علی  حضرت  برای  نمونه  همسری  ایشان  کرد: 
علیه السالم بودند و  برای پدر بزرگوارشان نیز در 

زمان کوتاه حیات منشأ خیر و برکت بودند.
از  گیری  بهره  به ضرورت  ادامه  در  رضوی  ناظم 
ظرفیت بانوان در مدیریت های کالن سازمانی اشاره 
کرد و یادآور شد: به کارگیری ظرفیت بانوان در حوزه 
اداری به لحاظ دقت، سرعت و کیفیتی که در فعالیت 
اداری و سازمانی شان یافت می شود امری قابل 
توجه است و به رشد و تعالی سازمانی می انجامد. 
وی تصریح کرد: اگر بانوان زمینه پذیرش مسئولیت 
در حوزه اداری را دارند مشروط به اینکه زمینه برای 
شهرداری،  در  آمادگی  این  شود  فراهم  مدیریت 

شورای شهر و استانداری وجود دارد.
شهردار سمنان با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
و  فضاها  از  اخالق  بانوان شهر  مندی  بهره  برای 
اماکن ورزشی با رویکرد تفریحی و ورزشی، بیان 
کرد: مجموعه ورزشی شهربانو یکی از اماکنی است 

که فاز اول آن بزودی به اتمام خواهد رسید .
شهردار سمنان ادامه داد: پیمانکاران به منظور ارائه 
کار کیفی و اتمام هر چه سریعتر این پروژه در حال 
فعالیتند و تالش می شود در اواسط بهار و تابستان 
فاز اول این طرح به بهره برداری برسد . ناظم رضوی 
ادامه داد: بوستان کوشمغان نیز یکی دیگر ازپاتوق 
های فرهنگی اجتماعی و مختص بانوان است که 
انتظار می رود بزودی به بهره برداری برسد. وی 
افزود: بانوانی که در حوزه مشاغل خانگی فعالند می 
توانند از این پاتوق به عنوان فروش محصوالت خود 
بهره گیرند.شهردار سمنان توجه به امور بانوان در 
اداری را مورد تأکید قرار دارد و اظهار کرد:  حوزه 
باید  بانوان در مدیریت سازمانی  امور  به  رسیدگی 
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.  وی افزود: با 
از  بخشی  شهرداری  بانوان  امور  مشاور  پشتیبانی 
انتظارات بانوان در حوزه های مختلف اداری و نشاط 
اجتماعی  مورد توجه قرار گرفت که این امر جای 

قدردانی دارد. 

خبر خبر
مکان جدید پایانه مسـافربری سـمنان 

می شـود احداث 

رئیس  شورای شهر سمنان گفت: پایانه مسافربری 
در  هکتار  وسعت ۱0  به  مساحتی  در  شهر سمنان 
ورودی غربی شهر جانمایی شده است و مکان قبلی 
پایانه تبدیل به مجتمع فرهنگی گردشگری خواهد 
شد. سیدمسعود سیادتی ابراز داشت: پایانه اتوبوسرانی 
شهر سمنان سال ها در نزدیکی میدان امام حسین )ع( 
در محله ورودی زاوقان قرار داشت که از کیفیت و 
ظاهر الزم برای مجموعه مسافربری برخوردار نیست 
و مجموعه جدیدی در مجاورت ورودی غربی شهر 
افزود:  شد.وی  خواهد  اندازی  راه  و  ساخته  سمنان 
ایستگاه  مسافربری،  اتوبوس های  پایانه  بر  عالوه 
ماشین های  پارکینگ  و  شهری  خارج  تاکسی های 
سنگین نیز به این محل انتقال داده می شود تا پایانه 
ای امن و در شان مرکز استان سمنان راه اندازی شود.

وی ادامه داد: محل فعلی پایانه مسافربری سمنان  که 
در نزدیکی استخر، باغ راه و آسیاب تاریخی زاوقان 
قرار دارد به این مجموعه های تاریخی و گردشگری 
پیوند خواهد خورد و المان و استخری نیز با هدف 
ظرفیت های  راستای  در  محل  این  زیبایی  افزودن 
کرد:  تاکید  است.وی  ساخت  حال  در  گردشگری 
طرح های زیادی در دست بررسی است و اگر منابع 
مالی اجازه دهد می توان با سرعت و کیفیت بیشتر آنها 
را به بهره برداری رساند.سیادتی گفت: گاراژ کالنتر 
سمنان نیز که نزدیک به نیم قرن پیش به عنوان 
پایانه مسافربری در جنوب شرقی شهر مورد استفاده 
قرار می گرفت توسط شهرداری خریداری شده است 
و به مانند پایانه مسافری کنونی سمنان به یکی دیگر 
گذرهای فرهنگی تاریخی شهر سمنان متصل خواهد 
شد. وی خاطر نشان کرد:  با توجه به قرار گرفتن 
گاراژ کالنتر در بافت قدیم شهر و نزدیکی  آن به 
بازار سمنان، این ساختمان می تواند به عنوان عمارت 
میانی در این گذر به یک ظرفیت مناسب در راستای 

گردشگری شهر سمنان تبدیل شود.

مزرعه کودک برای کودکان شهر 
اخالق آماده می شود

کــودک  دوســتدار  شــهر  اداره  رئیــس  
شــهرداری ســمنان از آمــاده شــدن مزرعــه 
ــالق در  ــهر اخ ــودکان ش ــرای ک ــودک ب ک

ــر داد.  ــکاری خب ــه درخت هفت
ــور  ــات و ام ــت ارتباط ــزارش مدیری ــه گ ب
ــمانه  ــمنان ، س ــهرداری س ــل ش ــن المل بی
ــی  ــروزه ســبک  زندگ ــت: ام ــان گف محمدی
و   کــرده  ای  عمــده  تغییــرات  شــهری 
ــم  ــروزی رق ــودکان ام ــرای ک ــرایطی ب ش
و  بازی هــا  و  تلویزیــون  کــه  خــورده 
ــده ای  ــش عم ــازی بخ ــرگرمی های مج س
ــر کــرده اســت  ــات فراغــت آنهــا را پ از اوق
ــا گســترش شــهرها ، فضاهــای طبیعــی  . ب
ــه  ــی ب ــه و دسترس ــه گرفت ــهرها فاصل از ش
آن هــا بــرای کــودکان دشــوار شــده و ایــن 
ــی  ــودکان زمان ــا ک ــده ت ــبب ش ــل س عوام
ــند .  ــته باش ــت نداش ــه طبیع ــرای تجرب ب

ــدن  ــروم مان ــوالت مح ــه  تح ــان ب محمدی
از تجربــه طبیعــت و تجــارب  کــودکان 
اجتماعــی مرتبــط بــا آن  اشــاره کــرد 
ایــن  ناگــوار  آمدهــای  پــی  گفــت:  و 
کاهــش  صــورت  بــه  محرومیت هــا 
ــی و  ــای فیزیک ــش مهارت ه ــز، کاه تمرک
افســردگی ها  اجتماعــی،  ســازگاری های 
افزایــش شــدید آن  انگیزگی هــا،  بــی  و 
ــی برچســب  ــوان بیــش فعال چــه تحــت عن
ناهنجاری هــای  بســیاری  و  می خــورد 
ــاداری  ــروز معن ــی شــهری ب دیگــر در زندگ

ــت .   ــرده اس ــدا ک پی
در  ســمنان  شــهرداری  طــرح  بــه  وی 
خصــوص ایجــاد مزرعــه کــودک اشــاره کرد 
و گفــت: ایــن مزرعــه بــا هــزار متــر وســعت 
ــگری  ــیر گردش ــور و در مس ــه کدی در محل
ــاده ســازی  ــال آم ــژه در ح ــی کی ــاغ راه ن ب
بــوده کــه طبــق هماهنگی هــای بــه عمــل 
ــت  ــا کاش ــکاری و ب ــه درخت ــده در هفت آم
ــودکان راه  ــال توســط خــود ک درخــت و نه

انــدازی می شــود . 
کــودک  دوســتدار  شــهر  اداره  رئیــس  
ــرد در  ــان ک ــر نش ــمنان خاط ــهرداری س ش
ایــن مزرعــه کــودکان بــا هــم و در محیــط 
بیــرون بــا آب و خــاک و ســنگ وگل و 
ــدا  ــد و ج ــم می آمیزن ــاه در ه ــوان وگی حی
ــب  ــا کس ــان ، ب ــتقیم مربی ــوزش مس از آم
تجربــه ، بــه کســب علــم و دانــش و 

 . می پردازنــد  زندگــی  مهارت هــای 

»باغ گشت« می تواند اقدامی محرک 
در جذب گردشگر باشد

»بــاغ گشــت« می توانــد اقدامــی محــرک در 
ــهر  ــاد ش ــذار در اقتص ــگر و تأثیرگ ــذب گردش ج

ــد. ــر باش موث
ســید محمــد ناظــم رضــوی بــا اشــاره بــه نقــش 
و  گردشــگر  جــذب  در  محــرک  پروژه هــاي 
ــهري  ــت ش ــن مدیری ــت هاي نوی ــي از سیاس یک
ــد ،  ــی باش ــهر م ــاد ش ــذار در اقتص ــه تأثیرگ ک
ــاه  ــش از پنج ــرای بی ــزی اج ــه ری ــت : برنام گف
برنامــه گردشــگری شــهری »بــاغ گشــت« 
ــا  ــاغ راه ه ــات و ب ــت باغ ــتفاده از ظرفی ــا اس ب
ــدام  ــمنان ، اق ــهر س ــاری ش ــنتی آبی ــام س و نظ
ــت در  ــن صنع ــعه ای ــرای توس ــت ب ــی اس محرک
ــن دوره  ــداف ای ــدگاری آن از اه ــه مان ــهر ک ش
ــاغ  ــت : ب ــت .    وی گف ــهری اس ــت ش مدیری
گشــت هــاي ســمنان )تــورآب( کــه بــا محوریــت 
ــف  ــا تعری ــرد ب ــي گی ــام م ــاده انج ــت پی حرک
ــاط داراي  ــن نق ــوم از بی ــداء و مقصدهــاي معل مب
جاذبــه هــاي گردشــگري و عبــور از میــان کوچــه 
بــاغ هــا، همچنیــن معابــر هویتمنــد شــهر وابســته 
بــه شــبکه بــاغ راه هــاي متصــل بــه اســتخرهاي 
ــذران  ــراي گ ــي ب ــه کیف ــکان تجرب ــگانه ام شش

ــي  ــورت عمل ــه ص ــح ب ــت و تفری ــات فراغ اوق
ــهروندان و  ــه ش ــي ب ــي و طبیع ــي تاریخ در بافت
گردشــگران داده مــي شــود.ناظم رضــوی اظهــار 
ــوت  ــا دع ــه ب ــا ک ــن توره ــزاري ای داشــت : برگ
ــدي  ــود در فرآین ــي ش ــام م ــردم انج ــوم م از عم
مشــارکتي ضمــن جلــب توجــه عمــوم مــردم بــه 
ــه تاریخــي و  ــود در ابنی ــاي موج ــود ارزش ه وج
ــداد  ــا امت ــاط ب ــده و در ارتب ــي پراکن مناظــر طبیع
ــد ایــن شــبکه، امــکان بهــره  مســیرهاي هویتمن
بــرداري از موضوعــات مــورد نظــر در گردشــگري 
بــراي  اقدامــي محــرک  و  تســهیل  شــهري 
تدویــن برنامــه و ارائــه طــرح توســعه گردشــگري 
ــي  ــي م ــمنان تلق ــهر س ــدار در ش ــهري پای ش
گــردد. شــهردار ســمنان بــا اشــاره بــه برگــزاری 
ــت :   ــت« گف ــاغ گش ــه »ب ــاه برنام ــش از پنج بی
ــاز  ــورد نی ــن زیرســاخت هــاي م ــي شــک تامی ب
ــرش  ــب ، پذی ــراي جل ــات الزم ب ــز امکان و تجهی
ــدگاري  ــب مان ــش ضری ــا افزای ــت ی و نگهداش
گردشــگران،  از پیــش نیــاز هــا و پشــتیبان 
تحقــق ایــن نــوع برنامــه ریــزي بــه شــمار مــي 

ــد. آی

نخستین جلسه ستاد نوروزی شهرداری سمنان با هدف برنامه ریزی در 
جهت اجرای برنامه های نوروزی  و خدمت رسانی هر چه بهتر و بیشتر 

به مسافرین در ایام نوروز تشکیل شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، در 
فاصله حدود 4۵ روز  مانده به ایام نوروز و با توجه به حضور خیل عظیم 
زائران امام هشتم )ع( و مسافران نوروزی در شهر سمنان ، شهرداری 
اقدامات و برنامه ریزی های الزم برای استقبال از فصل بهار و همچنین 
انجام پیش بینی های الزم برای استقبال از زائران و مسافران را آغاز کرد.

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  سرپرست  اسدی  بنی  اکبر  علی 
شهرداری سمنان با بیان این مطلب گفت: این جلسه با حضور معاونان 
و مدیران سازمان های شهرداری به منظور برنامه ریزی و اقدامات الزم 
جهت آماده سازی شهر و  فراهم نمودن امکانات خدماتی و رفاهی برای 

استقبال از مسافران نورزی تشکیل شد.
بنی اسدی افزود: بررسی مشکالت و نقاط ضعف سال های گذشته و 

تالش برای برطرف کردن آنها، بررسی ظرفیت های موجود برای بهره 
گیری در ایام نوروز، آماده سازی کمپ های استقرار مسافران در مواقع 
اضطراری، برنامه های فرهنگی نوروز  و… از جمله مباحث مطرح شده 
در این جلسه بود.وی گفت: بهبود نما و منظر شهری، طرح پاکسازی 
محالت، رنگ آمیزی جداول ،نرده ها و پل های عابر پیاده،اصالح و ترمیم 
روشنایی معابر و نورپردازی ها ، کاشت گلهای فصلی و درختکاری،نصب 
و  پرچم  با  شهر  بندی  ،آذین  آسفالت  گیری  لکه  نورزی،  المان های 
ریسه، برقراری اتوبوس گردشگری ، توزیع نقشه و نرم افزار راهنمای 
گردشگری، اجرای جشنواره های استقبال از بهار ، سفره های هفت سین 
، تونل نوری ، جشنواره عکس شهریاران ، برپایی نمایشگاه های عکس و 
سفال ، جشنواره عیدانه کودک و نوجوان ، جشنواره موسیقی نوروزگاهی 
و اجرای برنامه های شاد و نور افشانی و ... گوشه از برنامه های شهرداری 
سمنان برای نوروز 99  می باشد. سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین 
تاکید شهردار در خصوص اجرای  به  با اشاره  الملل شهرداری سمنان 

برنامه های نوروزی شهر دوستدار کودک گفت: دومین جشنواره نوروزی 
عیدانه کودک و نوجوان همراه با نمایشگاه تخصصی مادر و کودک نوروز 

99 در محل پارک ۱7 شهریور برگزار می شود . 

تاکید شهردار بر اجرای برنامه های نوروزی شهر دوستدار کودک 

خبر خبر

معاون شهردار سمنان گفت :با تخریب اموال عمومی در شهر هزینه های هنگفتی به شهرداری متحمل می شود 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان جواد نجاریانی معاون خدمات شهری شهرداری 
سمنان در گفتگو با خبرنگار ایمنا ضمن اشاره به عمده فعالیتهایی که در سال 98 در حوزه خدمات شهری صورت 
پذیرفته است گفت: خرید محموله های بازی پلی اتیلن استاندارد و کف پوش ،تامین روشنایی معابر و پارک ها 
، نصب پالک کدپستی ، تامین سیستم فیلتراسیون و پمپاژ آبیاری قطره ای پارک کومش ، اجرای سیستم آب 
خام در پارک کومش و انتقال پساب مهدیشهر به پارک کومش مهمترین اقدامات این معاونت بود و در دهه فجر 
امسال اقداماتی همچون آذین بندی معابر، نصب ریسه ها و المان های نوری و برگزاری برنامه ها و جشن های 
ویژه توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری سمنان در دستور کار قرار دارد.نجاریانی همچنین 
در خصوص سد معبر نیز افزود: به منظور اجرا و ساماندهی بارفروش ها و برطرف کردن سد معبر نسبت به 

گشت های مستمر شهری و رایزنی با بنیاد تعاون ناجا جهت ساماندهی سد معابر اقدام شده است.
وی در ادامه افزود: تخریب اموال عمومی یک رفتار ناپسندی است و آن قدر در انظار عمومی انجام شده است که 
ما تا حدودی آن را طبیعی و قابل انتظار می پنداریم و گاها شاهد درختی که شکسته می شود، دیوار نویسی های 
سطح شهر، آسیب به کیوسک های اتوبوس، تخریب پایه چراغ های روشنایی، المان های زیبایی و سرقت اموال 
عمومی هستیم که این موارد هر ساله هزینه های هنگفتی را برای ترمیم، بازسازی وسایل و متعلقات عمومی 
شهر برای ما در بردارد و شاهد بودن این گونه موارد مشکالت عمده ای در حوزه خدمات شهری محسوب 
می شوند.معاون شهردار افزود: حفظ اموال عمومی و حتی هزینه کردن شهروندان برای نگهداری از آنها یکی 
از وظایف مهم شهروندی است اما در برخی از مناطق شهر عده ای اندک ضمن تخریب اموال عمومی  امنیت 

محیطی شهر را به خطر انداخته اند.  در این راستا ضروری است شهروندان احساس مسئولیت بیشتری در قبال 
اموال عمومی از خود نشان بدهند که با مشارکت در اداره امور شهر و افزایش حس تعلق خاطر به محله و شهر 

محل سکونت باعث ارتقاء و بهبود فضای شهری می گردد.

وارد شدن هزینه های هنگفت به شهر با تخریب اموال عمومی 

رئیس  شورای اسالمی شهر سمنان گفت : بازارچه  فروش محصوالت 
رونق  هدف  با  سمنان  باغ راه های  بازسازی  طرح  قالب  در  کشاورزی 

اقتصادی و انگیزه فعالیت باغداران ایجاد می شود. 
سید مسعود سیادتی افزود: باغ های داخل شهر سمنان  اغلب در جنبه 
تفریحی و سرگرمی مورد استفاده قرار می گیرند و مالکان زمین های 
از  بیرون  در  درآمد  و کسب  تولیدات  فروش  برای  باغ ها  و  کشاورزی 
فروش  برای  ای  بازارچه  ایجاد  کنند،  می  اقدام  شهر  باغی  مناطق 

اقتصادی  جنبه  می تواند  راه ها  باغ  در  کشاورزی  محصوالت 
کشاورزان این مناطق را تقویت کند.وی اضافه کرد : کشاورزان 
کشاورزی  محصوالت  شده  ایجاد  راه های  باغ  در  توانند  می 
خاص کویری، گیاهان دارویی، گل نرگس را کشت و در این 

بازارچه به فروش برسانند.
رئیس  شورای اسالمی سمنان خاطر نشان کرد : حفظ باغ های 
همچنین  و  شهروندان  دغدغه های  از  سمنان  شهر  درون 
مدیریت شهری است و با توجه به اینکه فضاهای سبز  مصنوعی  فقط 
جنبه تزئینی دارد و به آب و هوا کمکی نمی کند، با احیای این باغ ها 
می توان امکان تنفس برای هوای شهر را با تولید اکسیژن فراهم کرد.  
باغ ها  تدریج  به  باعث می شود  تجاری  و  اقتصادی  نگاه   : افزود  وی 
به منظور تغییر کاربری توسط صاحبان و بنگاه های اقتصادی از بین 
بروند ولی  طرح هایی مانند بازارچه ها حمایتی از باغداران برای جلوگیری 
از تخریب باغ ها است.سیادتی ادامه داد : یکی از طرح ها در دوره اول 

شورای اسالمی شهر و شورای فعلی سمنان برای حفظ باغ ها و تبدیل آن 
به فضای سبز، پیشنهاد ساخت ویال  به صاحبان باغ در مساحت تعیین 
شده بود تا به این بهانه از تغییر کاربری باغ ها صرف نظر کنند، اما این 
طرح به علت های مختلف از جمله مساله دسترسی به امکانات شهری 
اجرا نشد.وی اضافه کرد : طرح ترمیم و سنگفرش کردن باغ راه با در 
اختیار گذاشتن مصالح برای باغداران به منظور ترمیم آبراه و مسیر باغ ها 
مورد استقبال قرار گرفت و به غیر از احیای کوچه باغ ها در راستای مسیر 
گردشگری انگیزه ای را برای حفظ باغ ها توسط صاحبان آن به وجود 
آورد.رئیس  شورای اسالمی شهر سمنان اظهار داشت : طرح  حمایتی 
گردشگری شهرداری سمنان در راستای بهسازی، نوسازی و بازسازی 
بافت تاریخی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است و سهم دولت 
که  پیشتر شهرداری ۵0  درصد آن را ضمانت می گرفت، در سال 98 
حذف شده است، تا جذب و حمایت سرمایه گذاران برای بازسازی و بهره 

برداری از بافت تاریخی شهر را به دنبال داشته باشد.

رئیس  شورای شهر:

بازارچه محصوالت کشاورزی باغ راه های 
سمنان راه اندازی می شود



شهرک بزرگ بازیافت سمنان اولین شهرک ضایعات 
ساماندهی شده در کشور می باشد. 

سید محمد ناظم رضوی گفت: بحث تفکیک زباله در 
مبدا و بازیافت مواد با ارزش موجود در زباله شهري و 
استفاده مجدد از آنها از جهات مختلف بهداشتي، زیست 
محیطي، اقتصادي، اشتغال زایي و غیره مطرح است و 
تقریبا در تمامي شهرهاي ایران، جداسازي مواد قابل 
بازیافت به صورت غیررسمي توسط بخش خصوصي 

رواج دارد. 
ناظم رضوی ادامه داد: توجه به مدیریت مواد زائد جامد 
و از آن جمله پسماندهای کارگاهی با توجه به ترکیبات 
مختلف مواد، جنبه های سازگاری و ناسازگاری در 
عملیات جمع آوری، دفع و از همه مهم تر مسئله بازیافت 
در چارچوب برنامه های محیط زیست هر منطقه دارای 
اهمیت خاصی است که می بایستی مدنظر قرار گیرد. 

خام از شهر،رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، شهرک بزرگ بازیافت سمنان به منظور راه اندازی صنایع تبدیلی،خارج نشدن مواد بازیافتی به صورت 

با اعتبار سه میلیارد تومان در زمینی به مساحت 20 
هکتار در هشت کیلومتری سمنان ایجاد شده که قابلیت 

استقرار حداقل ۱00 انبار ضایعاتی را دارد.
وی اظهار کرد: خرید ، فروش و جمع آوری ضایعات 
بهداشت  و  محیطی  زیست  مشکالت  وجود  بدلیل 
عمومی جزء صنوف مزاحم شناخته شده و به دلیل  
تهدید سالمت مردم و محیط زیست شهری حتما باید در 
فاصله مناسبی از محل سکونت شهروندان قرار گیرند.

شهردار سمنان گفت:  با موارد خرید ، فروش و جمع 
آوری ضایعات در سطح شهر برخورد می شود و تمامی 
افراد موظفند با استقرار در این شهرک ، فعالیتهای خود 
را انجام دهند . ناظم رضوی با اشاره به واگذاری 37 
قطعه به انبارداران  تصریح کرد: مابقی صاحبان انبار در 
سطح شهر نیز بزودی به این شهرک منتقل شده و در 
صورت مشاهده موارد مشابه در سطح شهر طبق ماده 7 

و ماده ۱6 قانون مدیریت پسماند برخورد قانونی می شود . 
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3 ضمیمهرایگان
روزنامهدراستان

سمنان

خبر

 اولین پارک هوشمند کودک در سمنان راه اندازی شد 
ولین پارک هوشمند کودک در سمنان با هدف دستیابی به  شهردار سمنان گفت: ا

استانداردهای شهر دوستدار کودک و افزایش مشارکت پذیری کودکان  راه اندازی شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد ناظم رضوی  
با اعالم این خبر گفت: با گسترش شهرنشینی معموال کودکان نادیده گرفته می شوند. در 
حالیکه باید به نیازهای کودک در شهر که یک واقیت زنده و پویا است پاسخ داده شود. 

رضوی اظهار کرد: لذت و تفریح یکی از این نیازهای حیاتی است که با بهره گیری از 
تکنولوژی های نوین ، مدل دیگری از این تفریج برای کودکان در حال فراهم شدن است.  
وی ادامه داد: پارک هوشمند کودک سمنان مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده بوده و 
کودکان می توانند با بهره گیری از این امکان در گوشی های همراه از محتوای پارک 
هوشمند استفاده تفریحی و آموزشی نمایند . شهردار سمنان با اشاره به اهداف راه اندازی 

این پارک که دستیابی به استانداردهای شهر دوستدار کودک و افزایش مشارکت پذیری 
کودکان در محیط برای بازی ، سرگرمی و یادگیری است ، گفت: این پارک در 6 مرحله 
طراحی شده که باغ وحش مجازی ، دهکده نقاشی جادویی ، آموزش وضو و نماز ، منظومه 
شمسی ، حوضچه دلفین ها و طبیعت از فازهای آن است که در ایام دهه فجر آماده ارائه 

خدمات می باشد . 

معرفی  سمنان  به عنوان »شهر 
دوستدار کودک« دنبال می شود 

سید محمد ناظم رضوی گفت: در تالش 
هستیم با به عنوان شهر هوشمند در خالقیت 
شهری و یادگیرنده بتوانیم شهر سمنان را 

معرفی کنیم.
وی ادامه داد: سمنان با پیشینه چندین ساله 
با قابلیت های زیاد در عرصه های مختلف 
از  ویترینی  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی، 

معرفی فرهنگ غنی ایران است.
اینکه معرفی شهر  بیان  با  ناظم رضوی  
سمنان در ابعاد بین المللی در دستور کار قرار 
دارد ولی در گام اول باید ظرفیت های این 
شهر به هموطنان معرفی شود، یادآور شد: 
راه اندازی شهر هوشمند در سمنان با تامین 
زیرساخت ها به منظور توسعه گردشگری 

دنبال می شود.
وی اشاره کرد که معرفی این شهر به عنوان 
»شهر دوستدار کودک« در سطح ملی و بین 
المللی دنبال می شود و  این نشان از اهمیت 
شهرداری و شهروندان نسبت به کودکان 

است. 
از  یکی  داشت:  براز  ا رضوی  ناظم 
ظرفیت های سمنان کوچه باغ های زیباست 
که معرفی این ظرفیت ها با عنوان »سمنان 

شهری در باغ« دنبال می شود.
شهردار سمنان خاطرنشان کرد: احیای بافت 
تاریخی شهر سمنان در اولویت کار شهرداری 
قرار دارد و اقدام ویژه در این زمینه در حال 
انجام است که به زودی در کشور به عنوان 

نمونه معرفی می شود.

شـهری  خدمـات  توسـعه   
هوشـمند برای ترویـج مفهوم 

هوشـمند شـهر 
به گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین 
الملل شـهرداری سـمنان، وحیـد پرویزی با 
اشـاره به اینکه شـهرهای هوشـمند دارای 6 
معیـار مهـم بـر اسـاس حاکمیت هوشـمند، 
زندگـی  محیـط  هوشـمند،  شـهروند 
هوشـمند، اقتصـاد هوشـمند، حمـل و نقـل 
هوشـمند و انرژی هوشـمند هسـتند، گفت: 
از ابتـدای سـال 98 تاکنـون سـازمان فـاوا 
بـه عنـوان متولـی اصلـی این امـر اقـدام به 
توسـعه سیسـتم ها و سـامانه های مختلـف 
نـرم افـزاری کـرده که نـرم افـزار "سـمنان 
مـن" نمونـه ای از ایـن خدمـات اسـت . 
در کنـار ارائـه خدمـات مختلفـی هماننـد 
پرداخت هـای خـرد الکترونیـک، معرفـی 
فروشـگاههای تخفیف دار برای شـهروندان 
در این نـرم افـزار موبایـل ، خدمـت تحویل 
پسـماند قابـل بازیافـت از درب منـازل هـم 
تعریـف شـده کـه شـهروندان می تواننـد 
از طریـق نـرم افـزار سـمنان مـن بـه ایـن 
خدمت دسترسـی داشـته باشـند کـه مطمئنا 
ئـه ایـن خدمـات شـاهد افزایـش  را بـا ا
مشـارکت شـهروندان در ارائه بهتـر خدمات 
شـهری خواهیم بود.پرویزی گفـت: رویکرد 
سـازمان و سیاسـت های شـهرداری در ارائه 
حداکثری خدمـات بـه صـورت الکترونیکی 
و هوشمندسـازی شهر در سـمنان است و در 
ادامـه می افزایـد: حـوزه فنـاوری اطالعـات 
حـوزه ای اسـت کـه پیوسـته بـا خالقیـت و 
بـه روز آوری همـراه اسـت و خدمـات بـی 
شـماری می تـوان بـه شـهروندان عرضـه 
کـرد کـه می توانـد الکترونیکـی کـردن و 
هوشـمند سـازی آبیـاری در سـطح شـهر تا 
هوشـمند سـازی ترافیـک را شـامل شـود 
و همچنیـن می تـوان خدمـات مختلـف 
شـهرداری را بـه صـورت الکترونیـک از 
طریـق وب سـایت شـهرداری  در دسـترس 
مـردم قـرار داد .سرپرسـت سـازمان فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری سـمنان 
اظهـار داشـت: بـا همـکاری شـهروندان  و 
دریافـت بازخوردهـای مختلـف از آنـان باید 
کیفیـت و کمیـت خدماتـی کـه بـه صـورت 
الکترونیـک به شـهروندان عرضـه می کنیم 
را افزایـش دهیـم و شـهر هوشـمندی را 

بـرای مـردم سـمنان فراهـم نمائیـم.

بازسازی درمانگاه تدین با هدف 
ایجاد  موزه سالمت 

ندازی موزه سالمت در  عملیات اجرایی راه ا
ساختمان تاریخی درمانگاه تدین با مشارکت 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان آغاز شده است. 
از  هزارساله  چند  تاریخ  رابودن  دا با  سمنان 
شهرهای تاریخی ایران است و ایجاد موزه ها 
در جهت ارتباط بین فرهنگ ها و آداب و رسوم 

ملت ها بسیار موثر است. 
قرارگیری  به  توجه  با  کرد:  تصریح  شهردار 
ساختمان تاریخی درمانگاه تدین در مرکز شهر 
سمنان، با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی امکان 
تبدیل این مکان به نخستین موزه پزشکی و 
درمانی استان سمنان با بازسازی و مرمت وجود 

دارد. 
طی تفاهم نامه ای که سال گذشته شهردای 
سمنان با دانشگاه علوم پزشکی منعقد نمود مقرر 
شد شهرداری مرمت این ساختمان تاریخی را 
جهت احداث موزه سالمت انجام دهد که این 
مهم با حمایت های شورای اسالمی شهر آغاز 
شده است. درمانگاه تدین در گذشته به عنوان 
اولین مرکز درمانی شهر سمنان  معروف بود، 
در سال ۱3۱۵ و توسط آقای فضل اهلل فامیلی 
)تدین(، در خیابان شهید رجایی فعلی ساخته شد، 
اکنون در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است و به 
عنوان مرکز بهداشت و درمانگاه فعالیت می کند. 
مساحت زیربنای ساختمان اصلی این بیمارستان 
حدود ۱200 متر مربع می باشد. این بنای تاریخی 
دارای المان های معماری دوران پهلوی شامل 
آجر نما، رخ بام، سر ستون های خاص و سایر 
عناصر ارزشمند معماری ایرانی است که هر یک 

به زیباها و غنای فرهنگی آن افزوده است.

تکریـم شـهروندان بـا افتتاح 
منطقه یک ناحیه 2  شـهرداری 

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری سمنان، الیاس افضلی در بازدید از 
شهرداری ناحیه 2 عنوان کرد: رویکرد ایجاد 
به  بیشتر  توجه   ، منطقه  سطح  در  نواحی 
مشکالت شهروندان و حل معضالت آن ها در 

مجموعه شهرداری است .
شهردار منطقه یک سمنان با بیان اینکه شورای 
اسالمی شهر رویکردی جدی در راستای راه 
اندازی نواحی شهرداری دارد افزود: نظارت 
بر بخشی از شهر از نظر نظافت، فضای سبز، 
کسب درآمد و نظارت بر ساخت و سازها از جمله 

وظایف نواحی شهرداری است.
وی با اشاره به اهداف راه اندازی شهرداری های 
نواحی در سطح شهر سمنان گفت: آگاهی و 
اطالع از نارسایی های هر محله در کم ترین 
زمان ممکن، امکان نظارت بر ساخت و سازها و 
جلوگیری از تخلفات ساختمانی، دسترسی آسان 
ارباب رجوع و تعامل دو سویه بین شهروندان 
نیروهای  از  بهینه  استفاده ی  شهرداری،  و 
شهرداری در خدمت رسانی به ساکنین محله ها، 
استفاده هر چه بیش تر از توان علمی، پژوهشی 
و مشورتی ساکنین منطقه، استفاده از درآمدهای 
هر منطقه جهت پروژه های عمرانی برای همان 
مناطق، عمده اهداف راه اندازی شهرداری ناحیه 

است . 
افضلی ادامه داد: شهرداری ناحیه وظیفه رصد 
و شناسایی نواحی  تحت پوشش خود را دارد 
و در صورتی که مشکالت ناحیه کلی باشد به 
منطقه اعالم می کند در غیر این صورت مشکل 
توسط شهرداری ناحیه حل می شود. نهایت 
توقعی که از شهرداری نواحی است رسیدگی 
به درخواست های مردم با سرعت عمل بیشتر با 

کیفیت باالتر است.
ندازی ناحیه دو  افضلی خاطر نشان کرد:راه ا
کوشمغان  محله  در  یک  منطقه  شهرداری 
نویدبخش این خواهد بود که ساکنین محالت 
مستقر در این ناحیه با سهولت مشکالت خود 
را با شهرداری انتقال داده و شهرداری ناحیه نیز 
با تمرکز و برنامه ریزی دقیق در کم ترین زمان 
ممکن نسبت به مرتفع نمودن مشکالت مردم 

اقدام نماید .
شایان ذکر است در برنامه فعالیتی هریک از 
مناطق شهرداری سمنان  ، سه ناحیه پیش بینی 
شده است که در سطح منطقه یک ، شهرداری 

ناحیه یک در هفته دولت افتتاح شده بود . 

خبر

شهرک بزرگ بازیافت سمنان؛  اولین در کشور

چشم اندازی از کوچه باغ های سمنان
ــوار  ــی بل ــع جنوب ــمنان، در ضل ــای س ــه باغ ه ــی از کوچ یک
۱7 شــهریور و ابتــدای ورودی یکــی از محــالت ثالثــه 
تاریخــی ایــن شــهر اســت کــه توجــه هــر مســافری را کــه 

ــد. ــون می کن ــمنان دارد دگرگ ــری از س ــری کوی تصوی
ایــن کوچــه باغ هــا کــه در داخــل شــهر ســمنان واقــع شــده 
اســت باقیمانــده از بافــت طبیعــی شــهر اســت کــه پــر شــده 

انــد از درختــان انــار، انجیــر و تــوت.
ــری  ــرایط کوی ــا در ش ــه باغ ه ــن کوچ ــاری در ای ــر ج نه
ــرای  ــا ب ــه باغ ه ــن کوچ ــد. ای ــی می درخش ــون طالی همچ
ــل  ــهر تحصی ــن ش ــه در ای ــجویانی ک ــا دانش ــافران ی مس

می کننــد، جالــب و دارای جذابیــت اســت.
باغ هــا و جنگل هــای دســت کاشــت نیــز از نمونه هــای 
دیگــری اســت کــه مســاحتی بالــغ بــر 370 هکتــار را 
شــامل می شــود کــه در اطــراف شــهرها و مراکــز جمعیــت 
ــای  ــا دارای جاذبه ه ــن فضاه ــده اند. ای ــداث ش ــتان اح اس
ــرای  ــوب ب ــه مقصــدی مطل ــد ب ــی هســتند و می توانن طبیع
ــای  ــوند. فضاه ــدل ش ــذار ب ــت و گ ــه گش ــدان ب عالقه من
مذکــور عــالوه بــر ایــن کارایــی، ســبب جلوگیــری و 
ــت  ــط زیس ــن محی ــی و تامی ــای صنعت ــترش آلودگی ه گس
ــوای  ــف ه ــی و تلطی ــش گیاه ــردن پوش ــاال ب ــالم و ب س
ــای  ــن مکان ه ــی از ای ــوند.احداث برخ ــری می ش ــرم کوی گ
ــرای  ــگاه ب ــاد تفرج ــور ایج ــه منظ ــا ب ــا ارزش صرف ــبز ب س

ــت. ــوده اس ــز ب ــافران نی ــهروندان و مس ش
عــالوه بــر آن، در مســیر راه هــای ورودی و خروجــی اســتان 
ــر  ــغ ب ــاحتی بال ــر و در مس ــول ۱60 کیلومت ــه ط ــمنان ب س
ــا  ــراف جاده ه ــبز اط ــای س ــاد فض ــت ایج ــار جه 960 هکت
ــاغ کاری انجــام شــده اســت، همچنیــن باغ هــای درختــان  ت
ــادل  ــطحی مع ــمنان، س ــتان س ــت در اس ــت کاش ــاغ دس ت

ــت. ــار را دارا اس 64.896 هکت

معـاون هماهنگـی امـور  عمرانی اسـتاندار سـمنان گفـت: مجموعه 
شـهرداری، ویتریـن تمـام نمـای خدمـات نظـام و دولـت در ابعـاد 

مختلـف بـرای عرضـه بـه مردم اسـت
بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری 
سـمنان ؛ دکتـر  فخـری معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتاندار 
سـمنان روز شـنبه در آییـن افتتـاح شـهرداری منطقـه 3 سـمنان، 
گفـت: وظیفـه شـهرداری ها، در جمیـع جهـات، خدمـات متنـوع و 
گوناگـون در طول مدت سـال اسـت و تنهـا مختص مـوارد عمرانی 
نیسـت و بـه عبارتـی می تـوان از آن بـه عنـوان ویتریـن خدمـات 

نظـام و دولـت یـاد کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه هرچـه ایـن تـالش و کوشـش بیشـتر باشـد، 
قطعـا رضایتمنـدی بیشـتری نیـز حاصـل خواهـد شـد، افـزود: 
شـهرداری ها در تمامـی ابعـاد مختلف، در جوامـع تاثیر گذار هسـتند 

و قطعـا با عملکـرد درسـت، مطلـوب و بـا کیفیـت می توانند سـطح 
رضایتمنـدی عمـوم جامعـه را نیـز افزایـش دهنـد.

معاون اسـتاندار سـمنان تاکید کرد: تالش شـده تـا با ایجـاد منطقه 
جدید و سـاختاری نویـن، ارائـه خدمات رسـانی در شـهر سـمنان با 
کیفیـت، دقـت و کمیت بیشـتر بـه مـردم عزیز و شـریف این شـهر 
انجام شـود.وی همچنیـن از موافقت دولـت با افزایـش 30 درصدی 
فوق العـاده جـذب کارکنـان شـهرداری خبـر داد و گفت: ایـن مهم 

نشـان از توجه ویژه دولـت بـه شـهرداری ها و کارکنـان آن دارد.
فخـری اذعان داشـت: سـمنان تمامـی تعاریف ویـژه یک باغ شـهر 
را داراسـت که باید چنـد فاکتور مهـم را رعایـت کنیم؛ حفـظ باغات 
و فضای سـبز بـه عنـوان یکـی از سـرمایه های اصلی و مهـم  مردم 

و تحویـل آن به آینـدگان، باید مـورد توجـه ویژه قـرار گیرد.
وی همچنیـن اظهـار داشـت: شـهرداری های مراکـز اسـتانها در 

کشـور، شـان و شـخصیتی ارزنـده داشـته و بـه واسـطه ایـن  مهـم 
در جـوار شـهرداری های کالن شـهرها در مراسـم و برنامه هـا دیده 
می شـوند، لذا شـهر سـمنان نیز به واسـطه شـرایط بسـیار خوبی که 
داراسـت بایـد در راسـتای حفـظ و ارتقـاء این جایـگاه تـالش نموده 
و اسـتفاده از دو عنصـر آب و نـور بـرای زیباسـازی شـهر زیبـای 
سـمنان، یکـی از مـواردی اسـت کـه می توانـد در زیباسـازی ایـن 

شـهر تاثیـر به سـزایی داشـته باشـد.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار سـمنان در پایـان تاکید 
کـرد: در بحـث اسـتقبال از مسـافران نـوروزی، شـهرداری سـمنان 
در سـال گذشـته تالش خـوب و ارزنـده ای داشـت که مـورد توجه 
مـردم و مسـافران قـرار گرفـت و انشـاهلل بـا برنامه هـای جدیدتـر 
و خالقیـت و ابتـکار ، شـاهد خدمـات بیشـتری در نـوروز سـال 99 

باشـیم.

خبرخبر

معاون شهردار سمنان گفت: واگذاری اجرای طرح های عمرانی و خدماتی شهر به بخش خصوصی از اصلی ترین 
رویکردهای شهرداری سمنان در سالهای اخیر است. 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان جواد نجاریانی معاون خدمات شهری شهرداری سمنان 
در گفتگو با خبرنگار ایمنا گفت: مشارکت مردمی، درآمد پایدار شهرداری، استفاده از نیروهای متخصص، همکاری های 
برون سازمانی و تعامالتی سایر دستگاه های خدمات رسان ، راهکارهای ارتقا سطح خدمات رسانی مطلوب تر به 
شهروندان به شمار می رود.نجاریانی در خصوص واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی گفت: برون سپاری 
بعنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمانی و ارتقاء بهره وری در قالب کوچک سازی بدنه دستگاه های اجرایی در سالهای 
اخیر مورد توجه همه دستگاه ها و ارگان ها بوده است . در مجموعه مدیریت شهری با توجه به توسعه تشکیالت اداری 
شهرداری ها و رشد شتابان شهرها و افزایش تقاضا برای دریافت خدمات در بخش های مختلفی چون شهرسازی، 
عمران و خدمات شهری، برون سپاری خدمات و خصوصی سازی بخشی از فعالیت های شهرداری ها، اجتناب ناپذیر 

است. وی ضمن اشاره به مزایا و معایب این امر ادامه داد: واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی باعث باال بردن راندمان 
فعالیت ، کاهش نیروی انسانی، کاهش هزینه ها، افزایش راندمان کیفی پروژه ها و نتایج مطلوب و مثبتی در مدیریت 
شهری می شود و از جمله معایب عمده آن گره خوردن بخشی از کار به توان مالی بخش خصوصی است و در صورتی که 

شرکتها دارای توان مالی کمی باشند باعث تعطیلی کار یا نیمه کار ماندن پروژه ها می شود.
معاون خدمات شهری شهرداری سمنان افزود: برخی از پروژه هایی که برون سپاری می شوند شامل نگهداری فضای 
سبز، الیروبی انهار، رفت و روب معابر می باشد و برنامه ریزی به جهت برون سپاری سایر پروژه ها همچون اجراییات 
نیز در دست اقدام است.نجاریانی در پایان اظهار کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و واقع شدن شهر سمنان در منطقه 
کویری جهت زنده کردن فضای شهری به عناصر رنگ، نور، مبلمان و آب توجه ویژه ای باید صورت پذیرد که امیدواریم 
مسئولین و ارگان های دولتی و غیر دولتی دست یاری به سمت شهرداری داده و ما را در ارائه خدمات مطلوب تر در 

خدمات شهری به شهروندان یاری رسانند.

برون سپاری خدمات شهر ، الزمه بهره وری و ارتقای خدمات شهرداری  

شهرداری، ویترین خدمات نظام و دولت به مردم است
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صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کند

خبر

پیوند کاروانسرای شاه عباسی 
با گذر فرهنگی، تاریخی سمنان

رئیس  شورای شهر سمنان گفت: کاروانسرای شاه 
عباسی این شهر حدود 40 سال به عنوان زندان 
در مرکز شهر مورد استفاده قرار می گیرد و پس از 
آزادسازی، به طرح گذر فرهنگی تاریخی شهر سمنان 

اضافه می شود. 
سید مسعود سیادتی افزود: کاروانسرای شاه عباسی 
سمنان از بناهای تاریخی مهم سمنان و دارای قدمت 
صفوی است، آروزی دیرینه مردم سمنان آزادسازی 
این کاروانسرا از داخل زندان بود و امید است این 
آزادسازی و انتقال زندان مرکزی به محل جدید تا 
اواخر بهمن 98 انجام شود.وی خاطر نشان این بنای 
تاریخی در گذشته مورد استفاده نادرست قرار گرفت 
و اضافه شدن بناهای دیگر به آن هزینه بازسازی این 
بنا را افزایش خواهد داد، این بنا پس از خروج زندان 
مرکزی، بر اساس طرح کارشناس اصالح و در راستای 
حفظ بناهای تاریخی و اهداف فرهنگی، گردشگری 
بازسازی می شود و مورد استفاده عموم قرار می گیرد.

وی، با تاکید بر ویژگی های این بنای تاریخی در مرکز 
شهر گفت: انتظار جامعه ای بدون زندان دست نیافتنی 
است و در کشورهای پیشرفته نیز مکانی با کارکرد 
زندان وجود دارد، اما مکان یابی زندان اهمیت دارد و 
وجود آن در مرکز شهر چهره مناسبی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: دیوار حد فاصل کاروانسرای شاه عباسی 
و فرهنگسرای کومش تخریب شده است و با توجه به 
طرح ایجاد »گذرهای فرهنگی« در شهر سمنان، این 
منطقه نیز در گذر فرهنگی قرار خواهد گرفت.سیادتی 
اضافه کرد: گذر فرهنگی این منطقه از کاروانسرای 
صفوی  آغاز می شود و با هدایت آب و ایجاد فضای 
سبز در مکان خالی بین کاروانسرا و فرهنگسرای 

کومش ادامه می یابد. 

ساخت  با  شهری  ترافیک  مهار 
پارکینگ های مکانیزه

برخی  به  اشاره  با  سمنان  دو  منطقه  شهردار 
از  پارکینگ  نبود  بحث  در  شهر  این  مشکالت 
معضل شهری  این  رفع همیشگی  برای  تالش 
در سمنان خبر داد و گفت: مجوز مسکونی بدون 

پارکینگ داده نمی شود. 
کورش حصیرباف اظهار کرد: یکی از برنامه های 
برخی  در  پارکینگ  رفع مشکل  برای  شهرداری 
محالت شهر ایجاد پارکینگ های طبقاتی است که 
در همین راستا به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم.

وی با بیان اینکه در برخی معابر و خیابان های شهر 
دیگر نمی توان کار زیادی انجام داد افزود: به دلیل 
نبود فضا و زمین مورد نیاز در برخی معابر شهر 
دیگر نمی توان چندان فضای پارکینگ ایجاد کرد 
البته در این مناطق به دنبال ایجاد پارکینگ های 

طبقاتی هستیم.
وی ادامه داد: در مناطق جدید حتما یک فضای 
مناسب برای پارکینگ لحاظ می شود ضمن اینکه 
در حوزه ساخت و ساز نیز به هیچ عنوان مجوز 
مسکونی صادر نمی شود مگر اینکه پارکینگ آن 
لحاظ شده باشد.شهردار منطقه دو سمنان از رایزنی 
با برخی دستگاه های اداری و خدمات رسان برای 
ایجاد پارکینگ در جوار این نهادها و دستگاه های 
در  داد و خاطرنشان کرد:  دولتی وعمومی  خبر 
همین ارتباط تفاهمنامه هایی با برخی دستگاه ها 
و واحدهای دولتی و خدمات رسان منعقد شده تا 
با ایجاد پارکینگ تا حدی از مشکالت شهروندان 
در بخش بکاهیم به طور مثال با بیمارستان کوثر 
تفاهمنامه ای به امضاء رسیده که طی آن 2000 
یک  تا  شده  شهرداری  تحویل  زمین  مترمربع 
بیمارستان  بزرگترین  مراجعات  برای  پارکینگ 
احداث  کار  اینکه  بیان  با  شود.وی  ایجاد  استان 
این پارکینگ آغاز شده ادامه داد: در حال حاضر در 
حال انجام زیرسازی های این پارکینگ هستیم و 
بخشی از کار اجرایی پروژه نیز در حال انجام است. 
ایجاد  برای  برنامه ریزی  از  همچنین  حصیرباف 
یک پارکینگ در جوار بیمارستان سینا به عنوان 
یکی دیگر از بیمارستان های پررفت و آمد مرکز 
استان خبر داد و افزود: یک قطعه زمین برای ایجاد 
این پارکینگ درنظر گرفته شده و در تالشیم با 
همکاری بیمارستان این پارکینگ را نیز راه اندازی 
کنیم.این مدیر شهری با بیان اینکه بیمارستان و 
کلینیک خاتم االنبیا )ص( یکی دیگر از گره های 
ترافیکی فاقد پارکینگ مناسب در سمنان است 
ادامه داد: شهرداری در این بخش نیز آمادگی دارد 
که اگر سپاه قائم استان به عنوان مالک مجموعه 
گره  این  کنند،  همراهی  خاتم االنبیا،  کلینیک 

ترافیکی نیز باز شود.

عزم شـهرداری سـمنان برای 
تامیـن زیرسـاخت های شـهر 

دوستدارکودک 

شــهرداری ســمنان ، انجــام مطالعــات 
و  ظرفیتهــا  از  جامــع  و  کامــل 
رفــع  راســتای  در  شــهر  پتانســیل های 
نیازهــای کــودکان شــهر را در دســتور 

 . دارد  کار 
و  ارتباطــات  مدیریــت  گــزارش  بــه 
ــمنان ،  ــهرداری س ــل ش ــن المل ــور بی ام
ــیدن  ــت: رس ــدی گف ــمی معتم مریم هاش
ــه دوســتدار کــودک باشــد  ــه شــهری ک ب
مهیانمــودن  و  زمینــه ســازی  مســتلزم 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــاخت های فن زیرس
ــدا  ــیر در ابت ــن مس ــتن در ای ــدم گذاش ق
بایــد مطالعــات کامــل و جامــع از ظرفیتهــا 
ــع  ــتای رف ــهر در راس ــیل های ش و پتانس

ــیم . ــته باش ــودکان داش ــای ک نیازه
ــودکان  ــرایط ک ــود ش ــخص ش ــد مش  بای
ــف  ــای مختل ــهر در رمینه ه ــطح ش در س
تحصیــل،  آمــوزش،  بهداشــت،  ماننــد 
چــه  در  و  چگونــه  تغذیــه  و  فرهنــگ 

وضعیتــی اســت.
ــناخت  ــرای ش ــت: ب ــار داش ــدی اظه معتم
ــا  ایــن ظرفیتهــا و پتانســیلهای شــهری  ب
کســانی کــه تجربــه الزم در ایــن زمینــه را 
داشــته و موفــق بــوده انــد در حــال عقــد 
قــرار داد هســتیم تــا بتــوان بــا تهیــه 
کــودکان  خصــوص  در  جامــع  اطلــس 
ــخص  ــتی ها و مش ــناخت کاس ــهر و ش ش
ــاز  ــوت ، وارد ف ــف و ق ــاط ضع ــدن نق ش
ــتدار  ــرح دوس ــی ط ــدام عمل ــی و اق اجرای

ــد. ــودک ش ک
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر شــهرداری 
ــه  ــوط ب ــازمانهای مرب ــا س ــل ب ــا تعام ب
خــود ماننــد ســازمان ترافیــک بــرای 
خــط کشــی معابــر و محــل عبــور و مــرور 
کودکان،ســازمان های فرهنگــی و ســیما 
برنامه هــای  برگــزاری  بــرای  منظــر  و 
دیگــر  بــا  و  ترویجــی  و  فرهنگــی 
ســازمانها ماننــد ســازمان بهزیســتی بــرای 
ــه  ــرایطی ک ــودکان کار و ش ــاماندهی ک س
ــری  ــرورش فک ــون پ ــا کان ــد، ب ــا دارن آنه
کــودکان و نوجوانــان بابــت برگــزاری 
کــه مختــص  مناســبتهایی  و  جشــن ها 
جهانــی  روز  هماننــد  اســت  کــودکان 
برنامه هــای  اســت  توانســته   ، کــودک 
ــد .  ــرا نمای ــودک اج ــی در حــوزه ک مطلوب
ــوس  ــدازی اتوب ــه راه ان ــاره ب ــا اش وی ب
ــان ســال اظهــار  ــا پای دوســتدار کــودک ت
ــر  ــد جــدی ب ــرد: شــهردار ســمنان تاکی ک
بحــث شــهر دوســتدار کــودک دارنــد و بــر 
ــه  حســب دســتور ایشــان طراحــی کودکان
پــارک ســیمرغ از دیوارهــا تــا وســایل 
ــام  ــی انج ــارک ترافیک ــاد پ ــازی و ایج ب
ــا  ــازی پارک ه ــب س ــت و مناس ــده اس ش
و فضــای ســبز و فضاهــای تفریحــی و 
گردشــگری، افزایــش خانه هــای بــازی 
ــی اســت  در ســطح شــهر  از دیگــر اهداف
کــه در دســت اقــدام اســت، ایجــاد کافــه 
ایجــاد  و  کــودکان  بــرای  کتاب هایــی 
امکاناتــی کــه بــرای کــودک نــو و جــذاب 
باشــد، ایجــاد محلــه ای بــه عنــوان نمونــه 
ــرای کــودکان و ایجــاد  و الگــو مناســب ب
ــد در  ــودک باش ــب ک ــه مناس ــا ک المان ه

ــه اســت.  حــال تهی
ــازی و  ــوص ب ــوس مخص ــن اتوب همچنی
ــیار  ــورت س ــه ص ــه ب ــودکان ک ــاط ک نش
ــت  ــا اولوی ــهر ب ــای ش ــطح محله ه در س
خدمــات  برخــوردار  کــم  محله هــای 
ــتور کار  ــد در دس ــه می ده ــی ارائ فرهنگ
قــرار داشــته کــه تــا پایــان ســال اجرایــی 

  . می شــود 
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری 
ســمنان بــه اختصــاص بودجــه مخصــوص 
بــرای ســال  کــودک  دوســتدار  شــهر 
۱399 اشــاره کــرد و گفــت: بــا اختصــاص 
طرح هــای  مخصــوص  بودجــه  ردیــف 
ــم در  ــودک ، امیدواری ــتدار ک ــهر دوس ش
ــبی در  ــزی مناس ــه ری ــال ۱399 برنام س
شــاخص های  بــه  دســتیابی  راســتای 
ــرد.  ــورت پذی ــودک ص ــتدار ک ــهر دوس ش

به منظور زیبا سازي منظر شهری و ایجاد فضایي با نشاط، معاونت 
خدمات شهر شهرداري سمنان طرح تونل های نوری از محل اعتبارات 

داخلي شهرداري اجرا  نموده است . 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان جواد 
و  نورپردازی  هنر  از  الهام  با  امروز  مدرن  دنیای  در  گفت:  نجاریانی 
برای  را  گردشگران  می توان  جدید  آوری های  فن  و  المان ها  نصب 
تماشای جاذبه های  شهر فراخواند که این امر باید از طرف سیاست 

زیرا  گیرد،  قرار  توجه  و  بررسی  مورد  مدیریت شهری  حوزه  گذاران 
بر  در  شهر  برای  بسیاری  مزایای  اقتصادی  نظر  از  گردشگر  جذب 

خواهد داشت.
ارتقاء  سمنان  شهری  مدیریت  رویکردهای  از  یکی  افزود:  نجاریانی 
مبلمان شهری می باشد. یقینا پروژه هایی که با این هدف برنامه ریزی 
نشاط  در جهت  زیبا  و  محیطی خالق  ایجاد  در  می توانند  می گردند 
شهرداری  راستا  همین  در  کنند،  ایفا  بسزایی  نقش  مردم  شادابی  و 
سمنان اقدام به طراحی و اجرای تونل های نوری در مناطق مختلف 

شهر نموده است.
از  حداکثری  مندی  بهره  محیطی  طراحی  الزمه  کرد:  اضافه  وی 
با  آنرا  می توان  که  می باشد  غیره  و  اقلیمی،فرهنگی  شاخصه های 
تا پاسخگوی  امروز مردم هماهنگ کرد  نیازهای  روش های نوین و 
نیازهای زندگی مدرن و هویت بخشی به محیط زیست شهری باشیم.

معاون خدمات شهری شهرداری سمنان از انجام اقدامات مختلف در 
سطح شهر برای گرامی داشت ایام اهلل دهه فجر نیز خبر داد.نجاریانی 
فجر،  ی  دهه  اهلل  ایام  گرامیداشت  و  بزرگداشت  راستای  در  گفت: 
پرچم های جمهوری اسالمی ایران و همچنین بنرهای ویژه دهه ی 
فجر در معابر شهری و بطور  ویژه در مسیر راهپیمایی یوم اهلل 22 

بهمن نصب شد.وی در خصوص آذین بندی و نورپردازی اضافه نمود: 
و  معابر  در  متر   متراژ ۱۵000  به  الوان  ای  پارچه  ریسه های  نصب 
و  نوری  المان های  و ساخت  است  پذیرفته  میدان های شهر صورت 
به منظور  اقدامات خدمات شهری  از سایر  ایام  این  ویژه  نورپردازی 

گرامیداشت این ایام است.
راه شورای  پیاده   ، بلوار قدس  در  نوری  تونل های  است  شایان ذکر 

اسالمی شهر ، بلوار قائم )عج( در حال آماده سازی می باشد .  

تقویت نشاط شهروندی با اجراي تونل های نوري 

بازسازی خانه های
 قدیمی و تاریخی 

ــن قابلیت هــای گردشــگری  ــن و مهم تری ــدون شــک از بزرگتری خانه هــای قدیمــی و تاریخــی ب
در هــر شــهر اســت و ســمنان هــم از ایــن امــر مســتثنی نیســت . در شــهر ســمنان خانه هــای 
ــای گردشــگری  ــوان ظرفیته ــا می ت ــت آنه ــازی و مرم ــه بازس ــد ک ــود دارن ــادی وج ــی زی قدیم
ــه تاریخــی  ــدی را تعریــف نمــود. در حــال حاضــر شــهرداری بیــش از ۱2 مجموعــه و خان جدی
ــل  ــوان هت ــه عن ــزودی  ب ــرده اســت  و ب ــان ب ــه پای ــا ب و قدیمــی را در حــال مرمــت داشــته ی
ســنتی ، اقامــت گاه هــای بــوم گــردی و مراکــز پذیرایــی و اقامتــی بــرای بهــره بــرداری واگــذار 
ــه  ــس ، خان ــاغ گل نرگ ــه ب ــا ، خان ــب بیدختی ه ــه طال ــا ، خان ــه خطیبی ه ــد خان ــد مانن می کن
بــاغ بهرامی هــا ، خانــه رحیمی هــا و .... ، زمینــه مناســبی را بــرای اطمینــان بخشــی بــه بخــش 

خصوصــی و عالقمنــدان بــرای ورود بــه ایــن موضــوع بــه وجــود آورده اســت . 

مدیرعامـل سـازمان مدیریـت و مهندسـی شـبکه حمـل و نقـل شـهرداری سـمنان گفـت: 
عملیـات اجرایـی پیاده راه سـازی خیابـان امام خمینـی)ره( شـهر سـمنان از سـال آینـده آغـاز 

می شـود. 
 مسـعود میرشـفیعی ، ابـراز داشـت: خیابان امـام  خمینی)ره( یکـی از محورهای اصلی اسـت 
کـه خیلـی از مناسـبت ها و راهپیمایی هـا در ایـن مسـیر برگـزار می شـود و بـا توجـه بـه 
نزدیکـی بـه دهـه فجـر و نـوروز 99 اجرای طرح پیاده راه سـازی به سـال آینده موکول شـد.

وی بیـان کـرد: خیابـان امـام خمینـی)ره( شـهر سـمنان یکـی از معبرهـای پرتـردد واقع در 
بافـت تاریخـی ایـن شـهر و منتهـی بـه بـازار قدیمـی اسـت که پیـاده راه سـازی این مسـیر 
بـه منظـور حفـظ بافـت تاریخی در دسـتور کار مسـووالن قـرار گرفـت و قرار بـود نیمه دوم 
امسـال عملیـات اجرایـی ایـن طـرح انجـام شـود ولی بـه دلیـل مسـایل مختلفی بـه تعویق 
افتـاد و از بهـار سـال آینـده ایـن طـرح اجرایی می شـود.وی با بیـان اینکه تاسیسـات خیابان 
امـام خمینـی)ره( بایـد زیرزمینی شـود، ادامه داد: تامین زیرسـاخت و اصالح تاسیسـات مانند 

فاضـالب اولیـن گام و مقدمـه پیاده راه سـازی خیابان امام)ره( شـهر سـمنان اسـت.

مدیرعامـل سـازمان مدیریـت و مهندسـی شـبکه حمـل و نقـل شـهرداری سـمنان یـادآور 
شـد: بـا اجـرای پیـاده راه سـازی خیابـان امـام)ره( شـهر سـمنان باید مسـیر جایگزیـن برای 
خوردوهـا تعریـف شـود و بـا مطالعاتـی کـه انجام شـده، بـه احتمال در چنـد خیابـان حوالی 

خیابـان امـام)ره( سـمنان تغییـر جهـت مسـیر خودروهـا اعمال می شـود.
میرشـفیعی تصریـح کـرد: بـرای پیـاده محـور شـدن خیابـان امام)ره( شـهر سـمنان دسـت 
کـم بایـد 2 تا سـه محـور تغییر جهت داشـته باشـد.مدیرعامل سـازمان مدیریت و مهندسـی 
شـبکه حمـل و نقـل شـهرداری سـمنان بیـان کـرد: اصـالح و تغییـر مسـیر ترافیکـی برای 
پیـاده راه سـازی خیابـان امـام خمینی )ره( این شـهر در طرح جامـع ترافیکـی در نظر گرفته 
شـده اسـت و بـه منظور برجسـته سـازی بافـت تاریخـی و  حفظ هویت شـهری سـمنان در 

دسـتور کار قرار دارد.
شـهر سـمنان حـدود 200 هزار نفر جمعیـت دارد و خیابان امام)ره( شـامل امامزاده یحیی)ع(، 
مسـجدهای سـلطانی و جامـع و بـازار تاریخی، در جنوب این شـهر، قسـمت مهمی از هویت 

فرهنگی و تاریخی سـمنان محسـوب می شـود.

خیابان امام خمینی)ره( سال آینده پیاده راه می شود

ــمنان در  ــهرداری س ــهری ش ــات ش ــاون خدم ــی مع ــواد نجاریان ج
گفتگــو بــا خبرنــگار ایمنــا بــا توجــه بــه اینکــه ســاالنه مبالــغ زیــادی 
ــت:  ــود گف ــه می ش ــمنان هزین ــهری در س ــات ش ــه خدم ــت ارائ باب
شــهروندان ســمنان می تواننــد نقــش بســزایی در کاهــش ایــن 

هزینه هــا داشــته باشــند.
ــوزه  ــده در ح ــای انجــام ش ــار هزینه ه ــن اعتب ــه تامی ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــز اقدامات ــا نی ــش هزینه ه ــرای کاه ــت:  ب ــهری گف ــات ش خدم
ــهر،  ــردم در نگهــداری امــوال عمومــی ش همچــون مشــارکت م
ــات شــهری  ــردن خدم ــزه ک ــت، مکانی ــا کیفی ــای ب ــداری کااله خری
مثــل جــاده ی مکانیــزه، حمــل مکانیــزه زبالــه، تغییــر سیســتم آبیاری 

ــدا از  ــا در مب ــک زباله ه ــره ای و تفکی ــه قط ــنتی ب ــبز از س ــای س فض
ــرد کــه شــاهد کاهــش چشــم  ــد صــورت پذی ــق شــهروندان بای طری
گیــر هزینه هــا در حوزه هــای مختلــف خدمــات شــهری باشــیم.

نجاریانــی اظهــار داشــت :آنچــه توســعه و بهــره وری خدمات شــهری 
را تضمیــن می کنــد مشــارکت کلیــه شــهروندان در فعالیت هــا 
اســت کــه می توانــد مشــروعیت، مقبولیــت و رضایــت منــدی 

ــان آورد. ــه ارمغ ــهری ب ــت ش ــرای مدیری ــهروندان را ب ش
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری ســمنان بــا بیــان اینکــه 
ــتند  ــازمان هایی هس ــه س ــهری از جمل ــاد ش ــردم نه ــازمان های م س
ــهری  ــت ش ــهروندان در مدیری ــارکت ش ــت مش ــکاری جه ــه  هم ک

ــت  ــق مدیری ــت تحق ــد جه ــازمان ها می توانن ــن س ــزود: ای ــد اف دارن
ــر  ــازمان های غی ــردم و س ــوند و م ــع ش ــر واق ــهری موث ــدار ش پای
دولتــی و ســازمان های محلــه محــور، نهادهایــی برخواســته از 
ــال،  ــروی فع ــک نی ــوان ی ــه عن ــد ب ــه می توانن ــتند ک ــردم هس م
ــل  ــه قاب ــده تلقــی شــوند. نکت ــده و تعییــن کنن ــم گیرن خــالق، تصمی
تامــل در ایــن مســئله ایــن اســت کــه از مشــارکت انفعالــی پرهیــز و 
ــردد. ــت گ ــردی تقوی ــی و کارک ــی، تعامل ــارکت عمل ــای مش زمینه ه

ــوارض و  ــت ع ــا پرداخ ــد ب ــهروندان می توانن ــت: ش ــی گف نجاریان
نقــش فعــال در حفــظ و نگهــداری تاسیســات شــهری گام بزرگــی در 

ــد . ــهری بردارن ــط ش ــود محی ــتای بهب راس

سهم چشمگیر شهروندان سمنان در کاهش هزینه های خدمات شهری

خبر


