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با رویکرد   شهر دوستدار کودک؛

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های
ح کرد؛  شهرداری مطر
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بازآفرینی باغ راه های سمنان؛ سنگ بنای توسعه گردشگری شهری

با هدف توسعه فضای سبز شهری؛

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبرداد؛
ویژه شهرداری 
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شهری معماری  ساماندهی  الزامات  از  را  فرهنگ سازی  سمنان   شهردار 
اسالمی ایرانی-  سبک های  با  متناسب  الگو های   ارائه  افزود:  و   دانست 

می تواند در حفظ هویت معماری شهری سمنان ایفای نقش کند.
از یکی  شهری  هویت  گفت:  رضوی  ناظم  محمد  سید  جام جم  گزارش   به 
با حفظ فرهنگ باید  که   مهم ترین مباحث تخصصی در شهرسازی است 
به هویت  از  حفاظت  با  تا  کرد  اجرا  و  ارائه  را  شهری  ح  طر و  برنامه   ،  بومی 
 جامانده از گذشته و میراث فرهنگی  در معماری شهری ،حس تعلق خاطر

، هویت جمعی و هویت تاریخی شهر را تقویت کنیم.  شهروندان به شهر
  ناظم رضوی با تایید چالش های موجود در معماری سازه های شهر سمنان
 شکل گیری معماری های بی توجه به هویت بومی را متوجه همه شهرهای
شهرداری اقدامات  مهم ترین  از  را  نما  کمیته   تشکیل  و  دانست   ایران 
 سمنان برای ساماندهی معماری شهر اعالم کرد و گفت: برای حفظ هویت

 معماری شهری تشکیل کمیته نما یکی از اقدامات خوب شهرداری است
الزامات  که در این جهت شهرداری های مناطق سه گانه در پیاده سازی  

 مصوبات کمیته نما و اجرای آن همکاری الزم را داشته باشند.
 وی افزود: با رصد نماهای شهر ، دگرگونی هویت فرهنگی شهر شناسایی
آشنا شهری  مدیریت  ادبیات  با  که   کارشناسانی  از  استفاده  با  و   شده 
ارزشمند و  نهفته  ارزش های  به  احترام  دارای  مناسب  الگوهای   هستند 

شهر در دستور کار قرار گیرد.
شهری معماری  ساماندهی  الزامات  از  را  فرهنگ سازی  سمنان   شهردار 
اسالمی ایرانی-  سبک های  با  متناسب  الگو های   ارائه  افزود:  و   دانست 
الگوهای و  نماهای خوب شهر  از ظرفیت رسانه ها در معرفی   و استفاده 
شهری معماری  هویت  حفظ  در  می تواند  شهر  تاریخی  بافت  با   متناسب 

سمنان ایفای نقش کند.

ح کرد؛ شهردار سمنان مطر
  فرهنگ سازی، الزمه حفظ هویت معماری شهری سمنان

اقدامات شهرداری و شورای  از  کشور  وزیر  نژاد، معاون  جمالی 
بزرگ  شهرک  اندازی  راه  خصوص  در  سمنان  شهر  اسالمی 

بازیافت سمنان قدردانی نمود.  
شهرداری  بازیافت  هکتاری  بیست  شهرک  جم  جام  گزارش  به 
معاون  نژاد  جمالی  مهدی  حضور  با  قبل  چندی  سمنان 
عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های 
و  شهر  شورای  اعضای   ، شهردار استانداری،  کل  مدیران  کشور 

مسئوالن شهری افتتاح گردید . 
ودهیاری های  شهرداری ها  سازمان  رئیس  نژاد،  جمالی  مهدی 

اقدام  این  از  قدردانی  ضمن  شهرک  این  افتتاح  در  کشور 
شایسته زیست محیطی شهرداری سمنان در اجرای این پروژه 
شهرداری های  باید  کرد:  عنوان  کشور  در  بار  اولین  برای  بزرگ 
بازیافت،  شهرک  ساخت  در  سمنان  شهرداری  اقدام  از  کشور 

الگو برداری نمایند.
جمالی نژاد با ارسال لوح خطاب به سید مسعود سیادتی رئیس 
شورای اسالمی شهر ، سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان 
پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست  پیوندی  حمیدرضا  و 

شهرداری سمنان از این حرکت ارزنده  تقدیر کرد . 

تقدیر معاون وزیر کشور  از مدیریت 
شهری سمنان   

شهردار سمنان خواستار شد؛

شناسایی صنایع فرهنگی 
کودکانه 



مدیریت  مجموعه  بین  همکاری  راستای  در  سمنان  شهردار 
مرکز  سیمای   و  صدا  مدیرکل  دیدار  به  سیما  و  صدا  و  شهری 

سمنان رفت.
به گزارش جام جم در این دیدار که به مناسبت روز خبرنگار انجام 
همراهی  را  شهردار  استان  شورای  رئیس  آلبویه،  عباس  و  شد 

می کرد  بر تداوم همکاری شهرداری و رسانه استانی توسط دوطرف 
تاکید شد.  سید محمد ناظم رضوی افزود: جنبه های تعامل و 
کار  و  هماهنگی  راستای  در  سیما  و  صدا  و  شهرداری  همکاری 
مشترک در امر اطالع رسانی فعالیتهای شهری و توسعه فرهنگ 
شهروندی وجود دارد .  حجت االسالم توکلیان، مدیر کل صدا و 

سیمای مرکز سمنان نیز در این نشست در خصوص مشارکت 
این مرکز در اجرا و تولید برنامه های فرهنگی با موضوعات شهری، 
شهرداری  با  مشترک  همکاری  زمینه  گفت:  و  کرد  آمادگی  اعالم 
سمنان  در این مرکز همچون سنوات قبل فراهم است و این 

شبکه استانی بازوی توانمند شهرداری هاست.

تاکید بر تداوم همکاری شهرداری سمنان و رسانه استانی 
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2 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

سمنان

خبر

ح کرد؛  شهردار سمنان مطر
خبرنگاران، یـاوران مدیریت 

ی        شهر
شـهردار سـمنان به مناسبت گرامیداشت 
روز خبرنـگار از خبرگـزاری تسـنیم بازدیـد کرد 
و بـا خبرنـگاران ایـن خبرگـزاری بـه گفتگـو 

 . نشسـت
ناظـم  محمـد  سـید  جام جـم  گـزارش  بـه 
” گفـت:  رضـوی ضمـن تبریـک “روز خبرنـگار
خبرنـگاران انعـکاس دهنـده وقایـع سـطح 
جامعه هستند و تعامل بیشتر خبرنگاران  
سـمت  بـه  را  شـهر   ، شـهری  مدیریـت  بـا 

آبادانـی می بـرد. و  پیشـرفت، توسـعه 
وی ضمـن بیـان این کـه مدیریـت شـهری 
نیـاز  بـی  خبرنـگاران  همـکاری  از  هیچـگاه 
یـاوران مدیریـت شـهری  را  آنـان   ، نیسـت 
دانسـت و بـر ضـرورت همـکاری و توسـعه 

ارتبـاط بـا آنـان تاکیـد کـرد . 
بـرای  گـذاری  هـدف  بـه  اشـاره  بـا  وی   
تبدیـل شـهر سـمنان بـه شـهر دوسـتدار 
کـودک گفـت: بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای 
خبرگـزاری تسـنیم می تـوان ضمن انعکاس 
 ، کـودک  حـوزه  شـده  انجـام  فعالیت هـای 
اسـتمرار و پایـداری برنامه هـا و فعالیت های 
این حوزه را از دسـتگاه های همسـو مطالبه 

 . نمـود 
در  سـمنان  تسـنیم  خبرگـزاری  مدیـر  خـزر 
تالش هـای  از  تقدیـر  ضمـن  دیـدار  ایـن 
شـهرداری بـرای توسـعه و پیشـرفت شـهر 
گردشـگری  و  بازآفرینـی  حـوزه  در  بویـژه  و 
خبرگـزاری  و  شـهرداری  تعامـل   ، شـهری 
را بسـیار سـودمند دانسـت و بـا تاکیـد بـر 
عمومـی،  روابـط  و  رسـانه  بیشـتر  ارتبـاط 
بـه  رسـانه  بـه  بیشـتر  اطمینـان  خواسـتار 
عنـوان یکـی از مهـم تریـن ابزارهـای ارتباطـی 
متعـدد  مشـکالت  و  مسـائل  بیـان  بـرای 

 . مـردم شـد 

معاون منابع توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان 
گفت انجام معاینات چکاپ )پایش سالمت( برای تعیین 

سطح سالمتی و آگاهی کارکنان است.
حفظ  ایجاد،  گفت:   شربتدار  رضا  علی  جم  جام  گزارش  به 
سرمایه  ترین  اصلی  عنوان  به  کارکنان  سالمت  ارتقاء  و 
سازمانی، از برنامه های اصلی حوزه منابع انسانی شهرداری 
سالمت  وضعیت  کامل  و  جامع  رصد  هدف  با  و  بوده 
کارکنان در ابعاد فردی، شغلی و سازمانی معاینات دوره ای 
مشاوره  و  سالمت  مرکز  توسط  کارکنان  سالمت  پایش 
شهرداری  صورت می گیرد .    شربتدار افزود: بررسی میزان 
سالمت کارکنان بویژه کارکنان خدماتی و ایجاد یک روند 
مشخص، در قالب معاینات ادواری، امری کاماًل ضروری به 

نظر می رسد زیرا ارتباط مستقیم کاهش سالمت فیزیکی 
نیروها و عملکرد سازمانی آنها کاماًل مشهود است. وی با 
اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی و موسسه خیریه 
مهد کرامت با مرکز سالمت کارکنان شهرداری سمنان در 
ح با هدف شناسایی  پایش سالمت کارکنان، گفت: این طر
عوامل خطر بیماری های غیر واگیر انجام می  شود و ارتباط 
زای  استرس   شغلی،  زای  استرس   عوامل  مانند  عواملی 
زندگی، فعالیت فیزیکی و سایر عوامل ژنتیکی و محیطی با 
انواع بیماری های غیر واگیر از قبیل پرفشاری خون، دیابت 
خواهند  قرار  ارزیابی  مورد  عروقی،  قلبی  بیماری های  و 
گرفت.    معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان 
درمان  از  تر  هزینه  کم  را  سالمت  پایش  تاثیر  و  کارایی 

مشارکت  با  کارکنان  سالمت  معاینات  گفت:  و  دانست 
کادر پزشکی موسسه خیریه مهد کرامت به صورت کامل 

و منظم انجام می شود . 

؛ با هدف شناسایی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر

  پایش سالمت کارکنان شهرداری سمنان

بازآفرینی باغ راه های شهر سمنان نقش ارزنده در جذب گردشگر و توسعه 
گردشگری شهری دارد. 

شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس  نظری،  مجید  جام جم   گزارش  به 
شورای شهر سمنان با اشاره به نظام کهن تقسیم آب در این شهر، تاکید 
می کند: شهرداری سمنان از اواخر سال 139۴ به صورت پایلوت طرح بررسی 
و ایجاد باغ راه معابر و کوچه باغ میان محله منتهی به استخر زاوغان را در 
دستور کار قرار داد و در حال حاضر عملیات اجرایی و زیرساختی احداث پنج 
باغ راه توسط شهرداری انجام شده است و هفتمین باغ راه نیز در آینده ایجاد 

خواهد شد.
وی می گوید: از مهم ترین باغ راه هایی که احداث آن در دستور کار شهرداری 
سمنان قرار گرفت ، محور منتهی به استخر کدیور است که به باغ راه »نی 
تیرهای  نصب  سازی،  بدنه  سازی،  کف  عملیات  و  است  موسوم  کیژه«  
برق چوبی و تجهیز امکانات رفاهی و امنیتی آن  انجام شده است. رئیس 
کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر سمنان عنوان می کند: در طرح 
جامع شهری، محدوده شهر سمنان دو هزار و 59۴ هکتار برآورد شده است 
که حدود 5.53 هکتار از این میزان باغات است که بیشتر آن در محالت ثالث 
و منطقه جهادیه قرار دارد. نظری با بیان این که در احیا و بازآفرینی باغ راه ها 
دو رویکرد جدید وجود دارد، خاطرنشان می کند: با توجه به این که متأسفانه 
در طرح جامع شهری سمنان بسیاری از باغات در شرایط فعلی به صورت 

بایر دیده می شود و لکه های بسیار ناخوشایندی در محدوده شهری قابل 
رؤیت است، مشاور طرح با توجه به حساسیت کاربری باغات این لکه ها را 
به صورت سبز در طرح های جامع و تفصیلی نشان می دهد و تغییر کاربری 
آب و  آن ها کمبود  خط قرمز مدیریت شهری است که مهم ترین مشکل 
مدیریت نادرست منابع آبی است.  وی مشکل دیگری را که در زمینه احیای 
از توارث  اعم  باغات وجود دارد وجود معضالتی در زمینه مسائل حقوقی 
می داند و ادامه می دهد: این مشکالت باعث شده برخی اراضی شهری به 
صورت بایر رها شود؛ البته احیای مجدد باغات توسط شهرداری با مشکالتی 
مانند کمبود منابع آبی نیز مواجه است به همین دلیل با اجرای سنگفرش 
در باغ راه ها، شرایط الزم برای مدیریت منابع آب فراهم شده است، پس از 
این طرح های گردشگری نیز در این مناطق اجرا می شود. رئیس کمیسیون 
 در 

ً
عمران و شهرسازی شورای شهر سمنان با بیان این که احیای بِاغات قطعا

بهبود روحیه شهرنشینان نیز تأثیرگذار است، همکاری دستگاه های اجرایی 
در این زمینه را بسیار مهم می داند و تاکید می کند: اگر احیا و بازآفرینی باغات 
با هدف جذب گردشگر باشد باید زیرساخت ها نیز به صورت کامل فراهم 
شود تا بهره برداران و شهروندان و گردشگران بتوانند بخوبی از آن استفاده 
 انجام بدنه سازی و کف سازی گردشگر در این زمینه مناسب 

ً
کنند و صرفا

ارائه خدمات زیربنایی مانند تأسیس  نیست؛ تأمین امنیت، نورپردازی و 
سرویس بهداشتی و استراحتگاه در این زمینه بسیار ضروری است.

بازآفرینی باغ راه های سمنان؛ سنگ بنای 
توسعه گردشگری شهری

از  خبرنگار  روز  گرامیداشت  مناسبت  به  سمنان  شهردار 
به  خبرگزاری  این  خبرنگاران  با  و  کرد  بازدید  پانا  خبرگزاری 

گفتگو نشست. 
دیدار  این  در  سمنان  شهردار  جم،  جام  گزارش  به 
 ، پانا  خبرگزاری  خبرنگاران  به  خبرنگار  روز  تبریک  ضمن 

در  با  و   دانست  مهم  بسیار  را  خبرگزاری  این  ظرفیت های 
نظر گرفتن اهمیت همکاری و همراهی رسانه ها و مدیریت 
از  اعم  رسانه ها  کلی  طور  به  و  خبرگزاری ها  گفت:  شهری 
مکتوب و دیجیتال ابزار رساندن مطالبات مردمی به گوش 
یاریگر  سازی ها  تصمیم  در  می توانند  و  هستند  مسئوالن 
دلیل  به  افزود:  رضوی  ناظم  محمد  سید  باشند.  مدیران 
دانش  مخاطب  با  نهاد  یک  در  که  پانا  خبرگزاری  ماهیت 
فعالیت های  کننده  منعکس  باید  شده  متولد  آموزان 
را  آنان  و  بوده  نوجوانان  و  کودکان  حوزه  در  گرفته  صورت 

ترغیب به مشارکت نماید . 
ناظم رضوی ضمن تاکید بر عزم شهرداری در جهت اجرای 
طلبید  یاری  به  را  پانا   ، کودک  دوستدار  شهر  برنامه های 
شهر  اداره  و  آموزی  دانش  سازمان  افزایی  هم  خواستار  و 

دوستدار کودک شهرداری سمنان در این خصوص شد . 
بیان  با  آموزی  دانش  سازمان  مدیر  اکبری،  اسحاق 
تشکل های  مهم ترین  از  یکی  پانا  خبرگزاری  این که 

 زیرمجموعه سازمان دانش آموزی و اولین و تنها خبرگزاری 
دانش آموزان در جهان است گفت: این خبرگزاری ظرفیت 
شهرداری  با  خوبی  تعامل  می تواند  و  است  خوبی  خیلی 
هدف  با  پانا  خبرگزاری  کرد:  بیان  کند.  وی  برقرار  سمنان 
فعالیت رسانه ای حرفه ای و همچنین آموزش و مشارکت 
فعالیت  رسانی  اطالع  امور  و  خبر  فرآیند  در  آموزان  دانش 

می کند.  
دانش  آموزان  گسترده  بسیار  ظرفیت  به  اشاره  با  اکبری 
برای  آموزان  دانش  جذب  مدرسه  در  ما  هدف  کرد:  اظهار 
خبرنگاری است  که حداقل یک خبرنگار در هر محله تربیت 

کنیم.
این دیدار  نیز در  پانا استان سمنان  تجلی مدیر خبرگزاری 
شهرداری  ارزنده  فعالیت های  و  اقدامات  از  تشکر  ضمن 
این  آمادگی  اعالم  از   ، کودک  دوستدار  شهر  راستای  در 
خبرگزاری در جهت انعکاس فعالیت های دوستدار کودک 

خبر داد . 

شهردار سمنان خواستار شد؛
هم افزایی سازمان دانش آموزی و اداره شهر دوستدار کودک



اکرم فدائی اسالم، مسئول دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهرستان 
سایر  با  درمقایسه  شهری  ناکارآمد  های  بافت  گفت:  سمنان 
از  باالیی  درصد  و  افتاده  عقب  توسعه  جریان  از  شهری  مناطق 
جمعیت شهر را در خود جای داده اند. این بافت ها اغلب دارای 
نارسائی های شهری بوده که برخی ازآنها با مشکالت فرهنگی و 

اجتماعی نیز همراه است.
به گزارش جام جم فدائی اسالم ضمن یادآوری این موضوع که در 
شهر سمنان 17 محله مورد توجه بحث بازآفرینی قرار دارد، گفت: 
بهسازی و نوسازی این بافت ها مستلزم برنامه ریزی دقیق، جامع 
و واقع گرایانه است که در برنامه سند توسعه محالت این مهم 

دست یافتنی است.
وی استفاده از تجارب موفق در زمینه باز آفرینی شهری و احیای 
بافت های ناکارآمد را گامی در راستای اجرای مناسب این اقدام 
دانست و افزود : سعی شده است در تدوین سند توسعه محالت 
در  آمده  بدست  تجارب  و  متخصص  اساتید  از  بازآفرینی  هدف 

تدوین سند توسعه محالت تهران بهره گرفته شود .

سند توسعه محالت هدف بازآفرینی سال 99 تدوین می شود
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

سمنان

خبر

مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری  آرامســتان های 

کــرد؛ ح  مطــر
ح توسـعه آرامستان  اجرای طر

سمنان

رئیس سازمان مدیریت  آرامستان های 
نخست  فاز  گفت:  سمنان  شهرداری 
در  شهر  این  آرامستان  سایت  توسعه 
وارد  سایت  این  شرق  و  جنوب  ضلع 

مرحله اجرایی شده است.
جام  با  گفت وگو  در  جندقی  علیرضا 
و  طراحی  اساس  بر  کرد:  اظهار  جم 
تهیه  هدف  با  شده  انجام  مطالعات 
شهر  آرامستان  جامع  ح  طر تدوین  و 
توسعه  ح  طر نخست  فاز  سمنان، 
جنوب  ضلع  در  مجموعه  این  سایت 
قرار  کار  دستور  در  سایت  این  شرق  و 

گرفت. 
هـدف  بـا  اقـدام  ایـن  افـزود:  وی 
شـرقی   پهنـه  در  مجموعـه  توسـعه 
بیشـتر  سـهم  اختصـاص  و  آرامسـتان 
بـه  بهتـر  هرچـه  خدمات رسـانی  در 
شـهروندان، در دسـتور کار فوق العـاده 
آرامسـتان های  مدیریـت  سـازمان 
اسـت. گرفتـه  قـرار  سـمنان  شـهرداری 
آرامستان های  رئیس سازمان مدیریت 
هم  کرد:  خاطرنشان  سمنان  شهرداری 
اکنون عملیات نقشه برداری در راستای 
جغرافیایی  مشخصات  پیاده سازی 
ضلع جنوب و شرق آرامستان همزمان 
توسط  جدول گذاری  عملیات  اجرای  با 
حال  در  خصوصی  بخش  پیمانکار 
این  کرد:  تصریح  جندقی  ست.  اجرا 
عملیات عمرانی مشتمل بر تفکیک و 
، معابر دسترسی  توسعه قطعات قبور
جوی ها،  پیاده روها،  فرعی،  و  اصلی 
شریان های  بوستان ها،   ، سبز فضای 
آرامگاه های  با  ارتباطی  پل  و  اصلی 

خصوصی است.

 36000 مساحت  به  سرو  بوستان  آخر  فاز  احداث  عملیات 
مترمربع در حد جنوب مصلی سمنان و در بلوار  دفاع مقدس 
در  سمنان  دو  منطقه  شهرداری  عمرانی  معاونت  تالش  با 

حال انجام است.
شهرداری  قاسمی،  سرپرست  حمید  جام جم  گزارش  به 
چه  هر  تکمیل  جهت  جهادی  تالش  بر  تأکید  با   2 منطقه 
از  عمرانی  پروژه  چندین  گفت:  عمرانی،  پروژه های  سریع تر 
درحال  مناسبی  سرعت  با  منطقه  در  سرو  بوستان  جمله 

اجراست. 
قاسمی اظهار داشت: شهرداری منطقه دو در نقاط مختلف 
منطقه در حال اجرای عملیات عمرانی برای احداث پارک ها و 
بوستان هاست که با توجه به کمبود فضای سبز در شهر، 

گامی مهم در این حوزه به شمار می آید. 
وی به تالش معاونت عمرانی شهرداری منطقه دو سمنان 
در تکمیل بوستان سرو اشاره کرد و گفت: عملیات احداث 
حد  در  مترمربع   36000 مساحت  به  سرو  بوستان  آخر  فاز 
جنوب مصلی سمنان و در بلوار  دفاع مقدس در حال انجام 
مجموعه  این  افتتاح  برای  الزم  ریزی های  برنامه  که  است 

انجام می شود . 
بهسازی  این که  بیان  با   2 منطقه  شهرداری   سرپرست 
وبازسازی معابر و بوستان های منطقه 2  نیز در دستور کار 
اراضی یوسف نبی )ع(نیز  شهرداری منطقه 2 قرار دارد و در 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی قرار است مسیر نشاط 

و تندرستی را ایجاد کند.

با هدف توسعه فضای سبز شهری؛
تالش جهادی شهرداری منطقه 2 سمنان

شهردار سمنان خواستار شناسایی صنایع فرهنگی کودکانه در راستای تامین سالمت فرهنگی 
و اجتماعی کودکان شد.

به گزارش جام جم دومین نشست فصلی شورای اجرایی شهر دوستدار کودک سمنان به ریاست 
ادارات  و  سازمان ها  روسای  و  معاونان  حضور  با  و  سمنان  شهردار  رضوی  ناظم  محمد  سید 

زیرمجموعه شهرداری سمنان تشکیل شد . 
سید محمد ناظم رضوی در این نشست با اشاره به لزوم همکاری همه جانبه همه سازمان های 
شهرداری سمنان با اداره شهر دوستدار کودک در برنامه ریزی برنامه ها و فعالیت های شهری با 
محور کودک گفت: شهر دوستدار کودک هدف شهرداری برای کسب برند نیست بلکه مسیری 
برای ترسیم افزایش کیفیت زندگی کودکان شهر است و باید همه دستگاه ها با همکاری هم شهر 
را برای کودکان زیست پذیر کنند.   ناظم رضوی با تاکید بر اهمیت توجه به کودکان گفت: کودکان 
شهروندان آینده جامعه و عامل پیوند نسل گذشته و آینده محسوب می شوند از این رو آینده 
زیست پذیری کودکان بستگی کامل به تالش امروز خادمان شهر دارد .  شهردار سمنان به لزوم 
شناسایی صنایع فرهنگی کودکانه اشاره کرد و اظهار داشت: فرهنگ بر خالف آنچه که در تصور 
است ، هزینه بر نیست و می شود در آن با تولید و توزیع محصوالت و خدمات فرهنگی درآمدزایی 
کرد و موضوع کودک و فراهم کردن زیرساخت الزم برای عرضه این محصوالت می تواند تاثیر زیادی 

در رشد خالقیت و تامین سالمت فرهنگی و اجتماعی کودکان داشته باشد . 
 ، کودک  علوم  پارک  ایجاد   ، کودکانه  محلی  بازارچه های  برقراری   ، کودک  موزه  خانه  اندازی  راه 
برگزاری کارگاه های آموزشی شناخت مولفه های شهر دوستدار کودک برای کارشناسان و دیگر 
المان های کودکانه و تدوین ضوابط مجتمع های مسکونی در  ، طراحی و ساخت  شهرداری ها 

راستای دوستدارکودک شدن از مهم ترین موارد مطرح شده در این نشست بود.  

رئیس اداره شهر دوستدار کودک  از تدوین ضوابط مجتمع های مسکونی با رویکرد  دوستدار کودک 
خبر داد . 

به گزارش جام جم دومین نشست فصلی شورای اجرایی شهر دوستدار کودک سمنان به ریاست 
ادارات  و  سازمان ها  روسای  و  معاونان  حضور  با  و  سمنان  شهردار  رضوی  ناظم  محمد  سید 

زیرمجموعه شهرداری سمنان تشکیل شد . 
سمانه محمدیان، رئیس اداره شهر دوستدار کودک در این نشست با ارائه گزارش فعالیت های 
انجام شده در سه ماهه نخست سال گفت: با اعالم رسمی انتخاب شهر سمنان به عنوان یکی از 
12 شهر پایلوت دوستدار کودک ، برنامه ریزی در حوزه برنامه های عملیاتی دوستدار کودک با رویکرد 
مطالعه و پژوهش اجتناب ناپذیر است و باید طبق دستورالعمل ارسالی از سوی یونیسف ایران 
، برنامه ها و مراحل اجرای برنامه های پایلوت دوستدار کودک صورت گیرد .  محمدیان افزود: در 
این نشست فصلی موضوعات مهم حوزه کودک مطرح شد و مقرر شد تا تمام سازمان ها و ادارات 
زیرمجموعه شهرداری سمنان برنامه های حوزه کودک در مباحث آموزشی ، فراغتی ، اجتماعی و 

فرهنگی و حتی شهرسازی را طبق دستورالعمل ها و ضوابط دوستدار کودک انجام دهند . 
اجرای المان های کودکانه ، طراحی پارک های موضوعی و آموزشی برای کودکان ، نام گذاری یکی از 
میادین به نام کودک ، طراحی اتاق های مادر و کودک برای مجتمع های تجاری و فضاهای عمومی 
از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود که محمدیان به آنها اشاره کرد .   رئیس 
اداره شهر دوستدار کودک  گفت: در راستای پیشبرد شهر دوستدار کودک سمنان و لزوم توجه به 
آموزش ، رشد، شادی و نشاط کودکان ، ایجاد فضای بازی و اتاق های مادر و کودک در مجتمع های 
ضوابط  طرح   ، معماری  و  شهرسازی  معاونت  تا  شد  مقرر  و  مطرح  نشست  این  در  مسکونی 

مجتمع های مسکونی با رویکرد  دوستدار کودک را جهت تصویب نهایی و اجرا تدوین نماید . 

با رویکرد  شهر دوستدار کودک؛

ضوابط مجتمع های مسکونی تدوین می شود 

شهردار سمنان خواستار شد؛

شناسایی صنایع فرهنگی کودکانه 

علیرضا شربتدار، معاون توسعه مدیریت منابع شهرداری 
سـمنان گفـت: موضـوع تکریـم، حمایـت و رفـاه کارکنـان و 
کارگران شـهرداری از اولویت های شـهرداری سـمنان بوده 
و همکاران مدیریت منابع انسـانی در راسـتای رسـیدگی 
و  درمانـی  نیازهـای  بـه  توجـه  و  پرسـنل  نیازهـای  بـه 
آنـان بـه جهـت تقویـت انگیـزه  و خدمـت  رفاهـی 

رسـانی بهتـر بـه شـهروندان تـالش دارنـد. 
بـه گـزارش جام جـم شـربتدار بـا اشـاره بـه رشـد 15 درصـدی 
بیمـه تکمیلـی پرسـنل ایـن ارگان نسـبت به سـال گذشـته 
شـهرداری  پرسـنل  از  نفـر   1780 امسـال  داشـت:  اظهـار 
تحـت پوشـش بیمـه تکمیلـی درمـان بـه همـراه خانـواده 
قـرار گرفتنـد.  معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع شـهرداری 

کارکنـان  مشـاوره  و  سـالمت  مرکـز  انـدازی  راه  سـمنان 
خدمـات  افزایـش  راسـتای  در  ارزنـده  گامـی  را  شـهرداری 
 رسـانی بـه پرسـنل برشـمرد و گفـت: تکریـم کارکنـان و نیـز 
آنـان اسـاس و زیربنـای  توجـه بـه نیاز هـا و رفـع مشـکالت 
بهـره وری در کار و ارتقـای سـطح خدمـات رسـانی بـه مردم به 

شـمار مـی رود.

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان:
توجه به نیازهای درمانی و رفاهی کارکنان؛ اولویت شهرداری 
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