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با هدف ترویج فرهنگ 
شهادت صورت می گیرد؛

اجرای  در  محلی  ظرفیت های  از  استفاده  بر  سمنان  شهردار 
برنامه های توسعه محله محور  تاکید کرد. 

سید محمد ناظم رضوی در گفتگو با جام جم گفت: برنامه ریزی 
محله محور همراه با اختصاص بودجه های مربوط به هر محله 
در راستای اجرای الگوی جدیدی از مدیریت شهری در سطح 
است  گرفته  محور صورت  محله  مدیریت  عنوان  به  محله ها 
که اجرای آن رضایت و مشارکت شهروندان را به دنبال دارد.

برنامه  پایدارترین  و  موثرترین  تردید  بی  گفت:  رضوی  ناظم 
نظام  شهری،  مدیریت  برای 
می باشد.  محوری  محله 
از  »استفاده  لزوم  امروزه 
ظـرفیت های محلـه ای« 
نقـش  »بازتعـریف  و 
کنشگران  و  شهروندان 
در  شهری«  مدیریت 
و  شهر  محله های  سطح 

و  مشارکتی«  »برنامه ریزی  مفهوم  شناخت  همچنین 
کارکردهای آن در سطح محلی ضروری است.

شهردار سمنان ادامه داد: به منظور افزایش گرایش شهروندان 
و  شهری  زندگی  کیفیت  بهبود  و  شهر  اداره  مشارکت  در 
همچنین ارتقاء فرهنگ شهری و محله ای، مدیریت شهری 
شهرداری  لذا  کند  حرکت  شهروندان  خواست  مسیر  در  باید 
شهر  محله های سطح  اساس  بر  را   ۹۹ سال  بودجه  سمنان  
تنظیم و تصویب نموده؛ به صورتی که برای 32 محله شهر و 
با همکاری افراد و نهادهای موثر هر محله، نیازهای شهری 
شناسایی شده و بودجه نیز با در نظر گرفتن این نیازها تنظیم 

و تدوین گردیده است. 
خدماتی  و  عمرانی  عملکرد  بودن  محور  محله  افزود:  وی  
شهرداری سمنان می تواند رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان 
را نیز به همراه داشته باشد.  شهردار سمنان تصریح کرد: طی 
هماهنگی  با  محالت  در  اجرا  قابل  پروژه های  گذشته  سال 
و  سمنان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
معتمدین محله های شهر شناسایی شد که شهرداران مناطق با 
همیاری و همکاری سازمان های زیرمجموعه شهرداری و خود 

شهروندان به اجرای آن اقدام خواهند کرد. 
وی بر پایش چگونگی اجرای این پروژه ها در سطح محله ها 
با برگزاری  تاکید کرد و گفت: سعی شود  به صورت هفتگی 
خود  حضور  با  و  هفتگی  صورت  به  پروژه ها  رصد  جلسات 
با  معتمدین، به آسیب شناسی پروژه ها پرداخته شود. رضوی 
اشاره به تأمین اعتبار پروژه های محله ای تصریح کرد: برای 
بودجه های محله محور در سطح هر منطقه دفترچه مخصوص 
تهیه شود تا بتوان با رصد میزان تحقق، پروژه ها را نیز پایش 
با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های  کرد. شهردار سمنان 
اطالع  با   افزود:  محله  محور  توسعه  برنامه های  در  محله ای 
رسانی بهنگام فعالیت های انجام شده در محله ها، باید زمینه 
ای فراهم شود تا معتمدین اثربخشی فعالیت های خود را ببینند.

شهردار تاکید کرد؛
اتخاذ رویکرد محله محور در مدیریت شهری سمنان

شهردار تاکید کرد؛
اتخاذ رویکرد
 محله محور

 در مدیریت 
شهری سمنان

سرپرست مدیریت بافت تاریخی شهرداری سمنان گفت: خیابان امام به طول ۵۶۵ متر 
دارای 12۵ دهنه مغازه بوده که در زوایای مختلف فرهنگی، تاریخی و اجتماعی دارای 

اهمیت است.
 به گزارش جام جم سعید پرسا با بیان این که طرح آرام راه )پیاده راه فرهنگی( خیابان 
امام پس از مطالعه و بررسی به جهت حفظ آثار و میراث فرهنگی و تاریخی شهر سمنان  
از سال گذشته شروع شده گفت: فاز اول این طرح از سال ۹8 با اعتبار 4/۵ میلیارد ریال 
آغاز شد و فاز دوم این طرح با جداره سازی مغازه های تا محدوده میدان شریعتی با اعتبار 
۶ میلیارد ریال در حال انجام است. پرسا افزود: آرام راه سازی خیابان امام، نقطه عطف و 
تحول در تاریخ شهر سمنان ایجاد خواهد کرد، به طوری که با اجرای طرح جداره سازی، 
کف سازی و سنگفرش کردن خیابان امام خمینی)ره(، این محور به یکی از زیباترین 
از اجرای این طرح را احیای بافت با  اماکن شهر سمنان مبدل خواهد شد. وی هدف 
حضور  جهت  فرهنگی  گذر  ایجاد  و  بازار  در  گردشگری  رونق  سمنان،  تاریخی  ارزش 
گسترده مردم در خیابان امام  برشمرد. پرسا افزود: بازسازی و اصالح جداره مغازه ها و 
نمای ساختمان ها، سنگفرش  نمودن کف خیابان پس از اصالح شبکه های آب، فاضالب 
و برق، تقویت روشنایی و نورپردازی، نصب و تعبیه میز و صندلی در آرام راه خیابان امام  
از اهداف طرح است. سرپرست مدیریت بافت تاریخی شهرداری سمنان خاطر نشان کرد: 
برای تکمیل این طرح به 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز داشته و در صورت تخصیص اعتبار 
و همراهی سازمان های همسو، آرام راه )پیاده راه فرهنگی( خیابان امام در سال 1400 

قابل بهره برداری است.

در صورت تخصیص اعتبار؛ 

بهره برداری از پیاده راه فرهنگی 
خیابان امام )ره( در سال 1400 

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبرداد؛

به همت شهرداری صورت گرفت؛
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-سامانه اینترنتی شهر دوستدار کودک سمنان در آستانه 
رونمایی قرار دارد. 

-مزرعه گردشگری کودک میزبان کودکان شهر اخالق 
پارک  در  نوجوان  و  کودک  کتاب  کافه  -احداث  است. 

آبشار در دستور کار قرار دارد. -مرکز تخصصی کودک و 
خانواده با نام »کارن« در دوران پساکرونا میزبان کودکان 
و خانواده هاست.  -کافه بازی سیار شهر دوستدار کودک 
برای شادی و نشاط کودکان محله های  فضایی مناسب 

شهر  رسانه  استودیو  کودک  -رادیو  است.  شهر  مختلف 
به  و  هفتگی  را  کودکانه  برنامه های  سمنان  شهرداری 

صورت پادکست در فضای مجازی منتشر می کند.  
نقاشی  جشنواره  کودکان،  کار  جهانی  روز  آستانه  -در 

کودکان کار برگزار می شود.

خبرهای کوتاه از شهر دوستدار کودک  
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2 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

سمنان

خبر

سرپرست معاونت برنامه ریزی 
خبر  شهــرداری  هماهنگی  و 

داد؛
طـرح  شـدن   اجــرایی 

5 ساله شهرداری سمنان

معاونت  سرپرست  خاتمی،  سید محمد 
شهرداری  هماهنگی  و  ریزی  برنامه 
سمنان از اجرای طرح برنامه پنج ساله 

شهرداری خبر داد.
خاتمی در گفتگو با جام جم اظهار کرد: 
خصوص  در  شد  مقرر  طرح  این  در 
عملیاتی   - راهبردی  برنامه  پیشبرد 
در  فرادستی  اسناد  سمنان،  شهر 
تا  کلیات آن  اختیار مشاور قرار گیرد 
که  به طوری  گردیده  اجرا  و  تصویب 
به  مکلف  شهرداری  آینده  سال   ۵ تا 
داشت:  اظهار  وی  شود.   آن  اجرای 
خدمات تهیه و تنظیم برنامه راهبردی 
بر  و شهرسازی سمنان  عملیات شهر 
تصویب،  تهیه،  دستورالعمل  اساس 
نوسازی  برنامه عملیاتی  پایش  و  اجرا 
عمران و اصالحات شهر از آبان 13۹4 
معاونت  سوی  از  ابالغی  دستورات  و 
شهرداری  هماهنگی  و  ریزی  برنامه 
مهندسین  شرکت  توسط  سمنان 
تحت  فرجاد  سالمتی  کلک،  مشاور 
عنوان برنامه ۵ ساله شهرداری سمنان 

در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: از جمله اقداماتی 
قرار  کار  دستور  در  برنامه  این  در  که 
البرز  ای  منطقه  طرح  است،  گرفته 
جنوبی، طرح توسعه و عمران )جامع( 
طرح  سمنان،  استان  غرب  ای  ناحیه 
تفصیلی  طرح  سمنان،  شهر  جامع 
شهری  بازآفرینی  طرح  سمنان،  شهر 
و  بهسازی  طرح  سمنان،  شهر 
تاریخی  و  فرسوده  بافت  نوسازی 
و  توانمندسازی  طرح  سمنان،  شهر 
غیررسمی  سکونت گاه های  ساماندهی 
شهر سمنان، طرح بافت تاریخی شهر 
سمنان، طرح حمل و نقل و ترافیک، 
طرح ثبت شهر خالق فرهنگ و هنر 
طرح های  سایر  سفال،  زمینه  در  ملی 
پژوهشی مرتبط با مباحث برنامه ریزی 
در  می تواند  که  طرح هایی  سایر  و 

برنامه پنج ساله موثر باشد. 

رونق خانه های تاریخی سمنان در راستای توسعه گردشگری 
بافت  هکتار   3۵0 سمنان  شهر  در  می گوید:  سمنان  شهردار  رضوی،  سید محمد ناظم 
تاریخی وجود دارد که متعلق به دوره های قاجاریه و پهلوی اول است. برخی از خانه ها 
و ابنیه تاریخی شهر سمنان توسط سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ثبت ملی شده، از جمله آن ها می توان به عمارت بادگیر، گاراژ کالنتر، خانه طاهری، 

باغ موزه امیر و خانه تدین اشاره کرد. 
رضوی در گفتگو با جام جم ادامه می دهد: نوسازی و مرمت خانه های تاریخی به حفظ 
یافتگی  توسعه  مهم  شاخص های  جزو  و  شده  منجر  شهر  فرهنگ  و  هویت  تاریخ، 

کشورها به شمار می رود. 
مرمت  دارد  برعهده  قانون  که شهرداری طبق  نقشی  و  موضوع  این  اهمیت  به  نظر 
وی  دارد.  کار  دستور  در  را  راه  باغ  مانند  ساز  هویت  المان های  و  تاریخی  خانه های 

بازآفرینی  از  استفاده  با  تاریخی  بافت  به ظرفیت های شهر در  توجه  گفت: 
شهری، فرهنگ سازی بهسازی و مرمت خانه های قدیمی توسط شهروندان 

تاریخی  خانه های  بهسازی  و  مرمت  و  گذاران  سرمایه  و 
شهر از سیاست های توسعه گردشگری این دوره مدیریت 

شهری است. 
رحیمیان  تاریخی  خانه های  می دهد:  ادامه  رضوی  ناظم 

راه  پارکینگ چهار  در ضلع شرقی  واقع  )ره(، حقیقت  امام  خیابان  پارکینگ  در  واقع 
مازندران، معماریان در ضلع شمال پارکینگ چاپارخانه و گاراژ کالنتر از جمله بناهایی 
است که احیا، بازسازی و مرمت آنها در دستور کار شهرداری قرار دارد و درمانگاه تدین 
به سال  آن  قدمت  و  می شود  درمانگاه های کشور محسوب  قدیمی ترین  از  یکی  که 

1310 باز می گردد به عنوان موزه سالمت نامگذاری شده نیز در حال مرمت است.
 این پروژه ها به عنوان طرح های محرک توسعه شهری در صنعت گردشگری و توسعه 
به  خاطر  تعلق  آن ها،  توسعه  با  تا  شده  و سعی  می شود  تاریخی محسوب  بافت های 
بافت های تاریخی را افزایش داده و در این بین شهروندان باید با سعی و تالش دوباره، 

سبب رونق اقتصادی آن ها شوند. 
مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان می گوید: متأسفانه برای مرمت، بازسازی و احیای 
بافت های تاریخی و خانه های قدیمی به شهرداری سمنان اعتباری اختصاص 
نیافته است، اما شهرداری با اجرای طرح هایی مانند جداره سازی خیابان امام 
خمینی )ره(، سنگفرش باغ راه ها و مسیرهای گردشگری و مرمت خانه های 
دنبال  به  اقدام کرده است؛ شهرداری  توسعه گردشگری  راستای  در  قدیمی 
گردشگر  جذب  با  تا  است  تاریخی  بافت  شاخص  ابنیه  معرفی 

زمینه توسعه پایدار شهری فراهم شود.

سرپرست سازمان فاوای شهرداری:
پیش نیازهای هوشمند سازی سمنان، در دست اقدام

با  فاوای شهرداری سمنان  پرویزی، سرپرست سازمان  وحید 
اشاره به ویژگی شهر الکترونیک گفت: ارائه خدمات شــهری 
شهر  اصلی  ویژگی های  از  زمانی  محدودیت  هیــچ  بدون 
پیش  الکترونیک  شهری  خدمات  تعریف  و  است  الکترونیک 
نیاز حرکت به سمت شهر هوشمند است. شهرداری سمنان از 
سال 13۹8 تا کنون سامانه های الکترونیکی متعددی را برای 
ارائه خدمات شهرداری به صورت الکترونیکی راه اندازی نموده 
که به صورت میز خدمت الکترونیک در پایگاه اطالع رسانی 

شهرداری بارگذاری شده است.  
سامانه های  تولید  این که  بیان  با  پرویزی  جام جم  گزارش  به 
خدمات الکترونیکی شهرداری در راستای هوشمند شدن شهر 

با  مقایسه  در  هوشمند  افزود: شهر  می گیرد  سمنان صورت  
الکترونیکی  به  تر داشــته و  نگاهی کالن  الکترونیک،  شهر 
در  گفت:  نمی شود. وی  کردن خدمات ســازمان ها محدود 
تولید  تمام خدمات شهروندی توسط سامانه های  حال حاضر 
شده سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان 
در قالب سامانه جامع »سمنان من« ارائه شده و بزودی مراسم 
رونمایی از این سامانه جامع برگزار می شود. سرپرست سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان به مولفه های 
اقتصاد  هوشــمند،  مردم  گفت:  و  کرد  اشاره  هوشمند  شهر 
هوشمند، محیط هوشمند، دولت  هوشــمند، از الزامات شهر 
هوشمند است که در این زمینه باید ضمن تالش در دستیابی 

به سیستم های هوشمند، مدل رفتاری شهروندان را از طریق 
آموزش های مربوطه فرهنگ سازی نمود.

پایان فاز اول آبرسانی پارک کومش

جواد نجاریانی، معاون خدمات شهری شهرداری سمنان 
کومش  پارک  بابلر  سیستم  نخست  فاز  شدن  اجرایی  از 

خبر داد. 

به گزارش جام جم نجاریانی گفت: پارک کومش  سمنان 
شهر  بزرگ  پارک های  از  یکی  هکتار،   3۶ مساحت  با 
سمنان است که به لحاظ موقعیت مکانی از ویژگی خاصی 
برخوردار است. وی با بیان این که آبرسانی پارک کومش 
است،  انجام  حال  در  مهدی شهر  انتقالی  پساب  توسط 
گفت: آبرسانی فضای سبز این پارک توسط ماشین آالت 
انجام می شد که در این زمینه با مشکالتی مواجه بودیم.

 وی گفت: برای اجرای سیستم آبیاری مکانیزه این پارک 
از سیستم بابلر یا آبفشان که صرفه جویی در میزان آب 
و هزینه های توزیع آب از مهم ترین ویژگی های آن است 
استفاده شد و  با اجرایی شدن فاز نخست آن توانستیم تا 
حدودی مشکل آبرسانی را در این منطقه برطرف کنیم.  
معاون خدمات شهری شهرداری سمنان با اشاره به این 

که فاز نخست این پروژه در مساحت 18 هکتار با اعتبار 
بیش از یازده میلیارد ریال اجرا شده افزود: برای مساحت 
باقیمانده پارک هم برنامه های آبرسانی با سیستم بابلر در 

دستور کار قرار دارد. 
 18 کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  خدمات شهری  معاون 
تابستان  پایان  تا  نیز  فاز دوم  باقی مانده در قالب  هکتار 

امسال اجرا خواهد شد.
سبز  فضای  آبیاری  سیستم  تغییر  از  همچنین  نجاریانی 
در پارک های بزرگ شهر به  سیستم آبیاری تحت فشار 
موضعی  آبیاری  کرد: سیستم های  خاطرنشان  و  داد  خبر 
شده  اجرا  النبی  ریحانه  و  شهریور   8 بزرگ  پارک  برای 
دستور  در  سوکان  بزرگ  پارک  کومش،  پارک  از  بعد  و 

کار قرار دارد.

معاون شهردار:



سرمایه گذاری  عالی  هیات  نشست  ششمین  و  بیست 
شهرداری سمنان با حضور سید محمد ناظم رضوی، شهردار 
شهر   اسالمی  شورای  عضو  کش،  زحمت  محمد  سمنان، 
میزبانی مدیریت  به  و مدیران مجموعه مدیریت شهری  

سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی برگزار شد. 
مردمی  مشارکت  و  سرمایه گذاری  مدیریت  سرپرست 
از  هدف  مورد  در  جام جم  با  گفتگو  در  سمنان  شهرداری 
برگزاری این جلسات اظهار داشت: هدف اصلی تقویت حوزه 

سرمایه گذاری و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت با 
سرمایه گذاران و اجرای پروژه های شهری از طریق بخش 
خصوص  در  مردمی  درخواست های  بررسی  و  خصوصی 
از  ملحی  ابوالفضل  است.   پروژه های سرمایه گذاری شهر 
برای  سرمایه گذاران  حضور  جهت  الزم  زمینه های  ایجاد 

حضور در پروژه های شهری سمنان خبر داد.

شهردار سمنان بیان کرد؛

استفاده از ظرفیت های محلی در اجرای برنامه های توسعه محله محور
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سمنان

خبر

آغـاز عملیـات اجرایـی 
فاز دوم کمربندی سـمنان 
حجت اهلل ذوالفقاری، سرپرست سازمان 
عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان از 
آغاز عملیات اجرایی فاز دوم کمربندی 

جنوب این شهر خبر داد.
اله  حجت  جام جم  گزارش  به 
به  گفت:  خبر  این  اعالم  با  ذوالفقاری 
درون شهری،  ترافیک  کاهش  منظور 
قالب  در  جدید  زیرساخت های  تکمیل 
شهر،  جنوب  و  شمال  کمربندی  های 
قرار  سمنان  شهرداری  کار  دستور  در 
شامل  کمربندی  این  دوم  فاز  که  دارد 
سه  تا   CNG گاز  پمپ  حدفاصل 
و  عمران  سازمان  توسط  کشاورز  راه 
حال  در  سمنان  شهرداری  بازآفرینی 
دوم  فاز  طول  ذوالفقاری  است.  احداث 
کمربندی جنوب را دو کیلومتر و محل 
این  به  یافته  اختصاص  اعتبار  تأمین 
شهرداری  اعتبارات  محل  از  را  پروژه 
برای  گفت:  وی  کرد.  عنوان  سمنان 
آزادسازی،  شامل  که  پروژه  این  اجرای 
مسیر  طول  گذاری  جدول  و  زیرسازی 
است بدون عملیات آسفالت ریزی اعتبار 
که  شده  بینی  پیش  ریالی  میلیارد   2۵
درصورت تامین اعتبار آسفالت ریزی این 
نیمه دوم سال  محور به طور کامل در 

آماده بهره برداری می شود.

محله هـای سـمنان، مزین 
شـهدا نام  به 

شهری  محله های  نامگذاری  کمیته 
سمنان با حضور اعضا در محل شهرداری 

سمنان برگزار شد. 
 به گزارش جام جم حمید احمدی، دبیر 
سمنان  شهرداری  نامگذاری  کمیته 
قانون   ۷1 24ماده  بند  مطابق  گفت: 
شوراهای  انتخاب  و  وظایف  تشکیالت، 
شهرداران  انتخاب  و  کشور  اسالمی 
مصوب۷۵/3/1 مجلس نامگذاری معابر، 
حوزه  در  کوچه ها  و  خیابان ها  میادین، 
شهری و همچنین تغییر نام آنها توسط 
انجام خواهد شد.  شورای اسالمی شهر 
کمیته  این  تشکیل  از  هدف  بنابراین 
بررسی درخواست و پیشنهادهای مردمی 
نامگذاری  نیز ساماندهی در خصوص  و 
و  تایید  منظور  به  که  است  محالت 
شورای  فرهنگی  کمیسیون  به  تصویب 
اسالمی شهر ارجاع داده می شود. احمدی 
به مصوبات این کمیته اشاره کرد و افزود: 
ترویج  برای  شد  مقرر  کمیته  این  در 
فرهنگ ایثار و شهادت نامگذاری معابر 
محله با نام شهید شاخص همان محله 
صورت گرفته و در تابلوهای نصب شده  
از عموم شهروندان  نیز حک شود. وی 
در  را  خود  پیشنهادهای  کرد  درخواست 
فاقد  معابر  نامگذاری  موضوع  با  رابطه 
نام به کمیته نامگذاری شهرداری سمنان 

ارسال نمایند.

احسان صائمی، دبیر هیئت امنای مسجد جامع سمنان در 
واقع  سمنان  جامع  مسجد  کرد:  بیان  جم   جام  با  گفتگو 
امام خمیني)ره( در قرن  در مرکز شهر سمنان در خیابان 
نخست هجري و بر روي خرابه هاي آتشکده بنا شده، اما 
از اثرهاي به جا مانده در این بنا ردپایي از دوره سلجوقي 
و تیموري  به چشم مي خورد؛ به گفته کارشناسان سبک 
معماري مسجد جامع سمنان، به شیوه معماري آذري است.

صائمی گفت: مسجد جامع سمنان تنها مسجد در میان مساجد 
جامع ایران است که دارای چشم انداز باغ بوده  و  در سال 134۹ 

ه. ق توسط مرحوم حاج مال عبدالعلی الهی وقف گردید. 
سنتی  مسیر  باغ،  این  فاخر  امتیازات  از  کرد:  اظهار  وی 
آبیاری آن می باشد که قدمتی بالغ بر 800 سال دارد که از 
میان راسته بازار سمنان عبور کرده و پس از گذر از خیابان 
امام )ره( و راسته بازار پایین به مسجد منتهی  می گردد. از 

امتیازات مهم نهر ناسار که ریشه در اعتقادات کهن مردم 
برای ساکنین و کسبه شهر  دارد، وقف آب سحر  سمنان 
بوده و واقف به نیت طهارت، وضو و استحمام، قبل از نماز 
صبح این آب را برای مدتی وقف کرده بوده تا ساکنین این 
نهر در ابتدای سحر به منظور وضو و طهارت واجبه و نیز پر 
کردن آب انبارها و خوت های منازل از این آب بهره جویند. 
الیروبی  نهر  این  سال   120 که  این  به  اشاره  با  صائمی 
نشده بود گفت: این نهر و باغ سنتی مسجد جامع به همت 
شهرداری سمنان و تدبیر خاص سید محمد ناظم رضوی 
شهردار سمنان مورد مرمت و بازپیرائی قرار گرفت. وی به 
در خصوص  سمنان  شهرداری  شده  انجام  اقدامات  دیگر 
رسیدگی به مسجد جامع اشاره کرد و اظهار داشت: ۷00 
متر دیوار باغ مسجد جامع  نیز توسط مدیریت بافت تاریخی 
شهرداری سمنان بازسازی و مشبک شد تا جلوه خاصی به 

باغ  بدهد. همچنین کتیبه ای با همت شهرداری سمنان در 
محل باغ مسجد جامع نصب شده که در آن تاریخچه باغ 
امنای  اجرا حک شده است. دبیر هیئت  و مسجد و سال 
اشاره  زیرزمینی مسجد  پاکسازی صحن  به  جامع  مسجد 
کرد و گفت: به همت و تالش نیروهای سازمان پسماند 
شهرداری سمنان این صحن پاکسازی شد و بنا به پیشنهاد 
شهردار سمنان، به موزه مردم شناسی و موقوفات مسجد 

جامع تبدیل می شود. 
به  در سال 1310  است مسجد جامع سمنان  شایان ذکر 
شماره 1۶3 در فهرست آثار ملي ثبت شده و  مناره مسجد 
واسطه  به  دارد،  ارتفاع  متر  از 31  بیش  که  جامع سمنان 
اهمیت و قدمت آن که مربوط به قرن سوم هجري قمري 
و دوره سلجوقي بوده داراي شماره ثبت جداگانه در فهرست 

آثار ملي است.

سعید پرسا، مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان اظهار داشت: خانه دانایی با قدمتی 
از دوره قاجار و با مساحت ۵20 متر مربع دارای حیاط مرکزی و دو جبهه شرقی و 
غربی و دارای زیرزمین، طبقه همکف و نیم طبقه می باشد که از سال گذشته مورد 

بازسازی و مرمت قرار گرفته است. 
پرسا در گفتگو با جام جم با بیان این که پشت بام این بنا سبک سازی شده است، 
گفت: تا کنون عملیات ایزوگام انجام شده و روی آن آجرفرش خواهد شد، همچنین 

پی بندی و استحکام بخشی دیواره ها و جداره های آن انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: کار محوطه سازی و اجرای دیوارها در آینده نزدیک انجام 
می شود و پروژه تکمیل و به عنوان مکانی برای بازدید گردشگران مهیا می گردد. 

ارزش های  احیاء  را  بنا  این  از مرمت  تاریخی شهرداری سمنان هدف  بافت  مدیر 
تاریخی و معماری محله کهنه دژ برشمرد و گفت: خانه دانایی به عنوان یک خانه 
اصیل سمنان به خانه موزه تبدیل خواهد شد و امیدواریم تا پایان سال قسمت اعظم 

آن آماده و بزودی برای بازدید شهروندان مهیا شود.

سید محمدناظم رضوی، شهردار سمنان در گفتگو با جام جم اظهار کرد: شهرداری 
سمنان توسعه فضای سبز در قالب های مختلف از جمله باغ راه ها واحیاء باغ های 

قدیمی را در دستور کار قرار داده است. 
ناظم رضوی گفت: طیف وسیعی از باغ های شهر در چند دهه اخیر با تغییر کاربری 
مواجه شده و موارد استفاده جدیدی یافته اند ولی با مشارکت و همراهی سازمان های 
مسئول و شهروندان می توان فعالیت هایی را برای احیاء و بازآفرینی آنها برنامه ریزی 
نمود. وی با اشاره به در دستور کار قرار داشتن بازآفرینی شش باغ راه در محله های 
مختلف شهر گفت: کار بازآفرینی باغ راه های »نی کیژه« و »مهر« به اتمام رسیده و 
شهروندان با استفاده از فضاهای به وجود آمده، زمان فراغت خود را به نحو مطلوب 
می گذرانند. بازآفرینی باغ راه های »میان محله«، »انجیال«، »کندنه« و »سفیدپل«  
نیز در حال انجام است. وی اظهار امیدواری کرد با احیاء و بازپیرایی باغات و باغ 
راه ها، گامی موثر در جهت ارتقای سطح خدمات به  شهروندان و رضایتمندی بیشتر 

آنان برداشته شود.

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبرداد؛
تبدیل خانه تاریخی دانایی به خانه موزه سمنان

شهردار مطرح کرد؛
توسعه فضای سبز سمنان به روش های مختلف 

به همت شهرداری صورت گرفت؛

احیای نهر 800 ساله مسـجد جامع 
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عالم اندر ذکر تو در شور و غوغا هست و نیست
   آنکه سر در کوی او نگذاشته، آزاده نیست 
   آنکه دل خواهد، درون کعبه و بتخانه نیست

امام خمینی )ره(   عاشقان روی او را خانه و کاشانه نیست
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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

مجید نظری،  رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای 
باغ ها  با جام جم، می گوید: کوچه  در گفتگو  شهر سمنان 
و باغ راه های سمنان متشکل از انشعابات اصلی می باشد 
که منتهی به استخر توزیع آب قدیمی و به صورت شبکه 
مویرگی به بخش جنوبی شهری سمنان توسعه پیدا می کند. 
همچنین یک سری محورها و کوچه باغ های اصلی وجود 
با  که  می شود  منتهی  آب  توزیع  استخرهای  به  که  دارد 
از  که  آب  توزیع  مهندسی  نظام  سیستم  رویکرد  این 
مجموعه سنتی پارا )آب پخش کن( سمنان در ضلع غربی 
پارک شقایق شروع می شود، طی مسیر کرده و به سایر 
استخرهای ذخیره آب سنتی سمنان انتقال پیدا می کند که 
در امتداد هر کدام از این استخرها کوچه باغ های اصلی و 

همچنین تعدادی کوچه باغ های فرعی وجود دارد.
نظری می افزاید: شهرداری سمنان طی سنوات گذشته و 
به صورت جدی تر، تقریبا از انتهای سال 13۹4 به صورت 
موردی و پایلوت، معابر و کوچه باغ میان محله منتهی به 
استخر زاوغان را در انتهای دوره چهارم شوراها در دستور 
کار خود قرار داد و کار آن شروع شد و در شرایط فعلی 
باغ راه  پنج  تقریبا  زیرساختی  و  اجرایی  عملیات  اجرای 
توسط شهرداری انجام شده است و ششمین باغ راه نیز 
در دستور کار قرار دارد. وی می گوید: از مهم ترین محورها 
و باغ راه هایی که در دستور کار شهرداری سمنان قرار 
گرفته است، محور منتهی به استخر کدیور به عنوان باغ 
راه نی کیژه می باشد که توانسته است عملیاتی همچون 
کف سازی، بدنه سازی، گذاشتن تیر برق های چوبی به 
صورت سنتی و... را در راستای تجهیز امکانات رفاهی 
و امنیتی در دستور کار قرار دهد. نظری عنوان می کند: 
در طرح جامع شهری، محدوده شهر سمنان دو هزار و 

۵۹4 هکتار مساحت برآورد شده است که از این وسعت 
به  منوط  هکتار   ۵/۵3 حدود  سمنان،  شهری  محدوده 
باغات می شود که بیشتر آن در بخش محالت ثالث و 

منطقه جهادیه شهر سمنان مستقر شده اند.
شهر  شورای  شهرسازی  و  عمرانی  کمیسیون  رئیس 
سمنان می گوید: در احیا و بازآفرینی باغ راه ها دو رویکرد 
جدید را می توان متصور شد. با توجه به این که متاسفانه 
در طرح جامع شهری سمنان بسیاری از باغات در شرایط 
بسیار  لکه های  و  می شود  دیده  بایر  صورت  به  فعلی 
ناخوشایندی در محدوده شهری قابل رویت است )به طور 
مثال اراضی واقع در انتهای خیابان امام حسین)ع(، بلوار 
حکیم الهی و جهادیه که گاهی اراضی با کاربری باغات 
با  مشاور طرح  دیده می شوند(،  بایر  به صورت  هستند 
توجه به حساسیت در بحث کاربری باغات همچنان این 
لکه ها را به صورت سبز در طرح جامع و طرح تفصیلی 
نشان می دهد و تغییر کاربری خط قرمز تلقی می شود 
اتفاق نمی افتد و این لکه ها به صورت لم یزرع و به  و 
دلیل مشکالت متعددی که وجود دارد و مهم ترین آن ها 
کمبود آب در شهر و عدم مدیریت منابع آبی می باشد 

رها شده اند.
مسائل  به  مربوط  مشکالت  را  مشکل  دومین  وی 
حادث  حقوقی  شرایط  و  میراث  و  ارث  از  اعم  حقوقی 
می افتد  اتفاق  گاهی  که  مشاعی  تملک های  و  شده 
عنوان می کند و می گوید: به این دالیل برخی از اراضی 
از  یکی  و  شده اند  رها  فعلی  شرایط  در  بایر  به صورت 
رویکردهایی که به واسطه عملکرد شهرداری در بحث 
مدیریت باغ راه ها اتفاق می افتد، احیای مجدد باغات است 
که به طور مثال در شرایط فعلی و در سنوات اخیر احیای 
باغ هاو باغ راه ها در دستور کار شهرداری قرار گرفت که 
یکی از آن ها ساماندهی جوی ها و انهار با توجه به کمبود 
منابع آبی بود که در شهر انجام شده است. لذا در این 
راستا، جلوگیری از هدررفت آب از موارد مهمی بود که 
شهرداری به آن پرداخت و توانست با اجرای سنگ فرش 
در باغ راه ها، شرایطی را برای درختان کنار انهار فراهم 
آورد که از آب موجود استفاده نمایند. ساماندهی هدررفت 
منابع آبی انهار در راستای احیای باغات یکی از مهم ترین 
ویژگی های کوچه باغ ها و باغ راه ها محسوب می شود و 
به احیای مجدد باغاتی که به صورت خشک و بایر در 
شهر بود، کمک کرده است و دومین رویکرد بحث احیای 
گردشگری باغات است که به صورت گردشگری در شهر 
واقع شده اند، لذا گردشگری شهری یکی از ظرفیت هایی 
است که قطعا در بلندمدت و کوتاه مدت با برنامه ریزی و 

مدیریتی دقیق می تواند موجبات رشد اقتصادی بخصوص 
در بخش کشاورزی را به دنبال داشته باشد. نظری بیان 
جذب  هدف  با  باغات  بازآفرینی  و  احیا  اگر  می کند: 
گردشگر باشد باید زیرساخت ها به صورت کامل فراهم 
بتوانند  و گردشگران  و شهروندان  بهره برداران  تا  شوند 
بخوبی از آن استفاده نمایند و صرفا انجام بدنه سازی و 
کف سازی گردشگر را به باغات گسیل نمی دهد. به طور 
مثال باید در وهله اول امنیت و به مراتب نورپردازی و 
این  که  گردد  حادث  باغات  محور  در  زیربنایی  خدمات 
امر کمک دیگر دستگاه های متولی را نیز می طلبد و اگر 

راه ها  باغ  در  گردش  از  شهروندان  نباشد،  اولیه  امنیت 
امتناع می کنند و اگر حداقل امکانات رفاهی و سرویس 
بهداشتی و نورپردازی مناسب و استراحت گاه های خوبی 
وجود نداشته باشد، قطعا خبری از گردشگر و بازدید کننده 
باید رضایت شهروندان و گردشگران در  نخواهد بود و 

ایجاد باغ راه ها لحاظ شود.
وی ابراز می کند: با توجه به این که احیای باغات به طور 
همکاری  است،  تاثیرگذار  شهری  روحیه  رشد  در  قطع 
دستگاه های اجرایی شهر به مراتب ضروری می باشد تا 
شاهد احیای مجدد باغات تقریبا خشکیده شهر باشیم و 
چهره زیبا را دوباره به شهر سمنان برگردانیم زیرا سمنان 
بودن  باغ  بر  افتخار  و  است  بوده  باغ  در  روزی شهری 

اراضی و محدوده جنوبی شهر سمنان است.
راه  آرام  ایجاد  با  شبانه  فرهنگی  پاتوق   *

خیابان امام )ره(
محمد همتی نایب رئیس، مسئول کمیسیون فرهنگي و 
اجتماعي شورای شهر و رئیس شوراي اسالمي شهرستان 
سمنان می گوید: بحث گذرراه هاو پیاده راه های فرهنگی 
مقوله اي مي باشد که امروزه در سراسر جهان از جمله 

جمهوري اسالمي ایران مطرح است و در شهرهایی که 
خودرو محور و حرکت خودرو زیاد مي باشد، تمام تعامالت 
فرهنگي و اجتماعي و ارتباطاتی شهروندان کاهش یافته 
است، بنابراین با ایجاد گذرراه های فرهنگی و آرام راه ها 
به جای حرکت خودرو، انسان محور حرکت است و از 
این طریق شهروندان می توانند بیشتر با یکدیگر ارتباط و 
تعامل برقرار کنند و با آشنایي بیشتر، ادراک محیطي که 

از اهداف این طرح است، ایجاد شود. 
زیرا ادراک محیطی در سراسر جهان به عنوان یک اصل 

مطرح می باشد.
انسان  و حرکت  فرهنگی  گذرراه  ایجاد  می افزاید:  وی 
درک  باعث  محیطی،  ادراک  ایجاد  و  خودرو  جای  به 
رفتارهای اجتماعی و آشنایی بیشتر شهروندان با بافت 

تاریخی نیز خواهد شد. 
همتی می گوید: در شهر سمنان پاتوق های شبانه اي که 
مدیریت شده باشد، وجود ندارد و این گذرراه فرهنگی و 
آرام راه می تواند تبدیل به یک پاتوق فرهنگی شبانه شود 
تا شهروندان عالوه بر شرکت در برنامه ها و فعالیت های 
مفرح فرهنگی، از نورپردازی زیبا و فضای دلنشین آن در 

شب هنگام نیز استفاده کنند .
وی اظهـــار می کند: سنــگ فرش نمـــودن خیابان، 
جداره سازی دیوارها به صورت سنتی و تاریخی و ساخت 
اقامتگاه ها و فضاهای خانوادگی در این گذرراه در دستور 
کار قرار دارد و با تلطیف افکار و اندیشه ها، این آرام راه به 
عنوان بهترین گذرراه های فرهنگی در کشور تلقی خواهد 
شد. همتی می گوید: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
استان  و  اسالمی شهرستان  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
سمنان نیز به دنبال ایجاد گذرراه های فرهنگی می باشد، 
سمت  به  خانواده ها  حرکت  فرهنگی  گذرراه های  زیرا 
پیاده راه است و در این راستا نیز با کمک شهرداری و 
شورای شهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي، به غیر از 
خیابان امام در صدد هستیم تا در آینده، میدان استاندارد 
خیابان  در  تاریخی شهر سمنان  موزه  پارک  تا سعدی، 
باغ فردوس، حدفاصل امامزاده علی بن جعفر)ع( به میدان 
ارگ و چهارراه شهربانی نیز به گذرراه های فرهنگی و آرام 
راه تبدیل شود تا بافت تاریخی شهر حفظ گردد و با تردد 
زیاد خودروها، آسیبی به اینگونه بافت ها، خصوصا میدان 
محسوب  شهر  اصلی  جاذبه های  جزو  که  سمنان  ارگ 
می شود وارد نشود و شهروندان بتوانند عالوه بر استفاده 
بهینه از این فضا و ادراک محیطي، از هوای مطلوب تري 
با عدم وجود خودرو و فضایی سرسبز تر نسبت به دیگر 

نقاط شهر بهره مند شوند.

احیای مجدد باغات، در دستور کار شهرداری سمنان

  
 اگر احیا و بازآفرینی باغات با هدف 
جذب گردشگر باشد باید زیرساخت هابه 
صورت کامل فراهم شوند تا بهره برداران 
و شهروندان و گردشگران بتوانند بخوبی 
از آن استفاده نمایند و صرفا انجام 
بدنه سازی و کف سازی گردشگر را به 
باغات هدایت نمی کند 
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