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فضای سبز سمنان
 شناسنامه دار شود

رئیس شورای شهر سمنان :

کرونا؛ عزمی جدی به  منوچهر فخری، معاون استاندار سمنان اظهار داشت: 
هوشمندسازی و رشد خدمات الکترونیکی بخشید و اجرای سامانه خدمات 
ارزشمند و قابل  راستا  این  نام »سمنان من« در  با  شهری شهرداری سمنان 

تقدیر است.
خدمت رسانی  مسیر  هوشمندسازی،  کرد:  تاکید  فخری  جم  جام  گزارش  به 
چابک سازی  داد:  ادامه  ساخت.  وی  خواهد  هموار  را  شهری  مدیریت  در 
سیستم های سازمانی و مدیریت شهری در ارائه خدمات بهتر به شهروندان 
بخشی از هوشمندسازی و حرکت به سمت و سوی شهر هوشمند است، بر 
فناوری  از  بهره گیری  با  که  می شود  موفق  زمانی  شهری  مدیریت  اساس  این 
اطالعات و سیستم های تکامل یافته در جهت تسهیل امور و مدیریت منابع و 
تامین زیرساخت ها به صورت هوشمند و مجازی حرکت نماید. معاون استاندار 
سمنان با اشاره به خدمات الکترونیک شهرداری سمنان تصریح نمود: ایجاد 
شهر هوشمند، یک سرمایه گذاری طوالنی مدت و بهینه در فرآیند خدمات و 

ارتقای سالمت اداری است و در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری اهمیت 
زیادی دارد، ضمن این که مدیریت و نظارت را بهبود می بخشد و محیط زندگی 
شهروندان را توسعه می دهد. وی اذعان داشت: هوشمندسازی، اگر چه تا حد 
خدمات  ارائه  و  شهری  مدیریت  در  را  خود  توانمندی های  و  ظرفیت ها  زیادی، 
بخوبی نشان داده بود، اما در ماه های اخیر شیوع ویروس کرونا؛ عزمی جدی به 
هوشمندسازی و رشد خدمات الکترونیکی بخشید، به طوری که فرصت های 
مجازی و سیستم ها و سامانه های هوشمند، بخش اجتناب ناپذیری از زندگی 
روزمره در این ایام شد، چرا که هوشمندسازی، مسیر خدمت رسانی در مدیریت 
شهری را هموار می نماید. فخری در مورد برخی از مشکالت و موانع در مسیر 
در  نیاز  احساس  و  فرهنگ سازی  تا  داشتن  فاصله  گفت:  هوشمندسازی 
شهروندان، ضعف در آموزش و فقدان مدیریت یکپارچه شهری در مسیر تحقق 
اهداف از جمله دغدغه هایی است که بدون همراهی دستگاه ها و سازمان ها 

رفع نمی شود.

وی خاطرنشان ساخت : اهتمام به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی، 
از جمله وعده های مسئوالن در ایام کرونایی بود که این مهم توسط اکثر ادارات 

و سازمان ها  عملیاتی شد .

معاون استاندار سمنان:

عزم جدی شهرداری در هوشمندسازی و خدمات رسانی

راضیه شهاب، مدیر کل دفتر امور 
استانداری  شوراهای  و  شهری 
و  زمینه ها  داشت:  اظهار  سمنان 
اجرای  برای  خوبی  فرصت های 
در  الکترونیک  دولت  کامل 
و  دارد  وجود  استان  این 
آن  زیرساخت های  باید 
در این خطه مهیا شود.  
جم  جام  گـزارش  به 
اشـــاره  با  شهــاب 

در  الکترونیک  دولت  خدمات  ارائه  اهمیت  به 
تجهیز  و  مشارکت  تقویت،  ضرورت  بر  استان 
تأکید  الکترونیک  دولت  ساخت های  زیر  کامل 
شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  کل  نمود.مدیر 
که  مهم  این  به  اشاره  با  سمنان   استانداری 
کرونا  شیوع  روزهای  در  الکترونیک  دولت  نقش 
کشورهایی  افزود:  مشخص  شد،  بهتر  و  بیشتر 
که از زیرساخت های بهتری در این زمینه برخوردار 
تهدید  و  شدند  اداری  مسائل  درگیر  کمتر  بودند 
کرونا را به فرصت تبدیل نمودند.وی با بیان این که 

شیوع کرونا و ماندن در خانه، فرصت خوبی برای 
کرد:  تصریح  بود  الکترونیک  دولت  اجرای  تمرین 
مختلف  کارایی های  و  ابعاد  الکترونیک  دولت 
آن  کردن  اجرایی  برای  باید  همه  و  دارد  خوبی  و 
سامانه  اجرای  به  اشاره  با  شوند.  شهاب  فعال 
با  سمنان  شهرداری  شهری  خدمات  الکترونیکی 
نام »سمنان من« خاطرنشان ساخت: این سامانه 
به معنای ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه 
ارتباطی  وسایل  طریق  از  شبانه روز  ساعت های 
اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت  تلفن،  شامل 

مختلف  بخش های  در  آن  به کارگیری  که  است 
خدمات  سطح  ارتقای  و  بهره وری  افزایش  برای 
رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت 
مردم و شفاف سازی خدمات شهرداری و سالمت 
این  نمود:  تاکید  بود.وی  خواهد  اداری  نظام 
اقدام شهرداری سمنان به عنوان بستر و فرآیند 
در  و  است  ح  مطر کشور  در  کاغذ  بدون  مدیریت 
آن بسیاری از خدمات شهری مورد نیاز شهروندان 
صورت  مجازی  چندرسانه ای  کانال های  طریق  از 

می گیرد.

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان عنوان کرد؛

اقدام شهرداری در توسعه خدمات الکترونیک؛ زمینه ساز شفافیت و سالمت نظام اداری 

ونیک با نام  اجرای ســامانه خدمات شــهری الکتر

من« »سمنان 
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رئیس شورای شهر سمنان در حاشیه سیصد و دهمین 
ملی  روز  مناسبت  به  سمنان  اسالمی  شورای  نشست 
صادراتی  ظرفیت های  دارای  سمنان  گفت:  صادرات 
مناسب است و شورای شهر به صورت غیرمستقیم در 

معرفی آنها می تواند موثر باشد. 

داشت:  بیان  سیادتی  مسعود  سید  جام جم  گزارش  به 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  تالش های  و  پیگیری ها 
اهمیت  دارای  صادراتی  ظرفیت های  وجود  با  کشاورزی 

است که اتاق بازرگانی سمنان بخوبی فعالیت دارد.
نیز  سمنان  شهر  اسالمی  شورای  داشت:  بیان  وی   

محصوالت   معرفی  و  کنندگان  تولید  از  حمایت  با 
صورت  به  کرد  خواهد  تالش  سمنان  شهرستان 
صادراتی  ظرفیت های  با  محصوالت  از  غیرمستقیم 
شکل  تر  فعال  صادرات  برای  زمینه ای  تا  کند  حمایت 

بگیرد.

سمنان دارای ظرفیت های باالی صادراتی است
 چهار شنبه   7 آبان 1399   شماره 5789

2 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

سمنان

خبر

سرپرست مرکز سالمت شهرداری:
معاینات پاکبانان شهرداری 

در دستور کار است

محسن مظاهری، سرپرست مرکز سالمت 
گفت:  ســمنان  شهـــــرداری  مشــاروه  و 
کلی  طور  به  شهرداری  فعالیت های 
در  و  است  پرهزینه  و  سخت  فرایندی 
این بین، پاکبانان شهرداری که مسئول 
هستند  خیابان ها  و  کوچه ها  نظافت 
نقش عمده ای در پاکیزگی معابر شهری 

برعهده دارند.
به  اشاره  با  مظاهری  جام جم   گزارش  به 
مشاوره  و  سالمت  مرکز  فعالیت های 
 : گفت  اخیر  ماه  در  سمنان  شهرداری 
پسماند  مدیریت  سازمان  مشارکت  با 
شهرداری سمنان و طبق هماهنگی های 
و  متخصص  پزشکان  با  گرفته  صورت 
کرامت،  مهد  خیریه  موسسه  درمانگاه 
برای  پاکبانان  معرفی  ضمن  مرکز  این 
پایش سالمت جسمی به درمانگاه مهد 
کرامت، آنان را با تخفیف ویژه به پزشکان 

متخصص در صورت نیاز ارجاع می دهد . 
برنامه های   ادامه  در   : افزود  مظاهری 
سالمت محور کارکنان شهرداری سمنان، 
تاکسیرانان و رانندگان ناوگان حمل و نقل 
درون شهری از جمله گروه هدف است که 
برنامه های پایش سالمت با هماهنگی و 
مشارکت سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری سمنان برای آنان اجرا می شود . 

و  آژانس مادر  افتتاح اولین 
کودک در سمنان

حضور  با  کودک  ملی  هفته  با  همزمان 
سمنان  شهردار  رضوی  ناظم  سیدمحمد 
به  سمنان  در  کودک  و  مادر  آژانس  اولین 

طور رسمی آغاز به کار کرد. 
شهر  اداره  سرپرست  جام جم   گزارش  به 
دوستدار کودک شهرداری سمنان در آئین 
نیاز  هدف  با  اقدام  این  گفت:  مراسم  این 
شاد  و  امن  محیطی  به  شهرمان  کودکان 

برای تردد در سطح شهر فراهم شد.
سمانه محمدیان با بیان این که آژانس مادر 
و  کودک با  هدف ارائه خدمت به کودکان 
و نوجوانان و مادران باردار سمنان در نظر 
اول  مرحله  در  افزود:  است،  شده  گرفته 
کودکانه  تزئینات  با  خودرو  دستگاه  چهار 

اختصاص یافته است. 
کودک  دوستدار  شهر  اداره  سرپرست 
شهرداری سمنان خاطرنشان کرد: در این 
و  آموزشی  فرهنگی،  بسته های  خودروها 
سرگرمی  نیز در اختیار کودکان قرار می گیرد .

در نشست شورای سیاست گذاری شهرهای فعال که با حضور معاون وزیر ورزش، 
شهرداران  از  جمعی  و  همگانی  ورزش های  فدراسیون  رئیس   ، کشور وزیر  معاون 
کالنشهرها برگزار شد، نشان نامزدی شهر فعال رسما به شهردار سمنان اعطا شد.
با  ایران  گزارش جام جم دومین مجمع شورای سیاست گذاری شهرهای فعال  به 
حضور عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی  وزارت ورزش 
و جوانان، سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان و شهرداران کالنشهرهای ایران 

در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد. 
ناظم رضوی شهردار سمنان در این نشست به اولین جاده سالمت باغ راهی کشور 
با بازآفرینی باغ راه های شهر سمنان اشاره کرد و گفت : باغ و باغ راه ها به عنوان یکی 
از ظرفیت های مهم گردشگری شهری سمنان  با تاثیر بر سطوح اجتماعی، فرهنگی 
و تعاملی افراد، یکی از بهترین نمونه های فضای سبز شهری هستند که بر نشاط و 

شادابی شهروندان  تاثیر بسزایی دارند.
طرح ملی شهر فعال، از جمله پروژه های ملی فدراسیون ورزش های 
همگانی است که در راستای توسعه سیستم های فعال و استفاده 

از ظرفیت عظیم شهرداری ها در توسعه ورزش همگانی 
طراحی شده است.  

در این طرح پس از ارزیابی و پایش وضع موجود 
فضای  طراحی  جهت  الزم  هدفگذاری  شهرها، 

حوزه  پنج  در  مناسب سازی  راستای  در  شهر 
و  تناسب اندام  ورزش،  دوستدار  شهر 

و  پیاده روی  بازی،  آمادگی جسمانی، 
دوچرخه سواری صورت می پذیرد.

ح کرد؛ شهردار سمنان مطر

سمنان؛ نهمین نامزد شهر فعال ایران

در  سمنانی  گویش  با  کودکانه  داستان های  مجموعه  از 
شهرداری سمنان با حضور شهردار سمنان و اهالی فرهنگ 

رونمایی شد .

به گزارش جام جم مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب 
داستان کودکانه »پیرجنیککین چی » )غذای پیرزن کوچولو(
که محترم ترحمی آن را نوشته است  در خانه تاریخی رنجبر 
شهر سمنان برگزار شد . شهردار سمنان در این مراسم که با 
برنامه های رونمایی و جشن امضای کتاب توسط نویسنده، 
گفتگوی صمیمی با عوامل تولید  و تقدیر از عوامل تولید 
کتاب های صوتی این مجموعه همراه بود، اظهار داشت : 
عزم شهرداری در مسیر دوستدار کودک جدی است و سعی 
می کنیم با همراهی دیگر نهادهای همسو، مولفه های شهر 

دوستدار کودک را در شهر اجرا کنیم . 

جامع  سامانه  اولین  اندازی  راه  به  اشاره  با  رضوی  ناظم 
احداث   : گفت  نوجوان  و  کودک  الکترونیکی  خدمات 
شهربازی بزرگ سمینا، بهره برداری کامل از مجموعه کارن، 
کودک  هوشمند  پارک  اولین  و  کودک  گردشگری  مزرعه 
شهر  راستای  در  سمنان  شهرداری  فعالیت های  نمونه 

دوستدار کودک است . 
وی با اعالم حمایت شهرداری سمنان از برنامه های حفظ 
و  دستگاه ها  همه   : داشت  اظهار  مادری  زبان  و  هویت 
نهادها وظیفه دارند در جهت حفظ و ترویج زبان سمنانی، به 

عنوان یکی از کهن ترین زبان های ایران گام بردارند.

رونمایی از مجموعه داستان های کودکانه با گویش سمنانی در شهرداری 

پسماند مدیـــریت  سازمان   مدیرعامل 
14درصدی  رشد  از  سمنان  شهــرداری 
پسماند خشک تحویل شده در » سیوا  »در 

یک ماه گذشته خبر داد. 
در  پیوندی  رضا  حمید  جام جم،  گزارش  به 
زباله  تفکیک  چهره  به  چهره  آموزش  ادامه 
پایان  با  داشت:  ابراز  سمنان  شهر  درسطح 
آموزش  مراحل  از  مرحله  چهار  پذیرفتن 
از مبدا، مرحله  زباله  چهره به چهره تفکیک 
معرفی  آموزشگرجهت   ۶ فعالیت  با  پنجم 
آغاز  مرداد  از  مهر  مسکن  از  سیوا  افزار  نرم 
شد و تاکنون ۶838 شهروند سمنانی بمدت 
گرفته  قرار  آموزش  ح  طر دراین  45۰ساعت 
و 54۰9 نفر درسامانه جامع تحویل پسماند 
سیوا  نام  با  کار  ومحل  منزل  درب  خشک 
ثبت  سمنانی(  گویش  در  جداکردن  )یعنی 
از  خشک  پسماند  تن   1432 و  شدند  نام 
خ طبیعت بازگشت. طریق این سامانه به چر
شهروندان  تعداد  افزود:  ادامه  در  وی   
افزار هوشمند جمع  با نرم  آموزش دیده که 
آوری پسماند خشک از منازل و محل کار با 
نفر   "  411  « به  مرداد  سیوا«در   افزار  »نرم  نام 
»1574"نفر  مهر  و    "1۶93« به  درشهریور   و 
درصدی   45 پیشرفت  توانسته  و  رسیده 

مشارکت مردمی را به خود اختصاص دهد.

با  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل    
اشاره به شهروندان آموزش دیده در سطح 
میانگین  طور  به  روزانه  داشت:  اعالم  شهر 
درخواست های  از  مورد  1۰الی15  از   بیش 
جهت  خودرو  و  می شوند  ثبت  شهروندی 
جمع آوری زباله خشک به منازل شهروندان 
مراجعه می کنند و 11 غرفه بازیافت در سطح 
شهر صبح ها از ساعت  8 الی 12:3۰ و عصرها 
خشک  پسماند  دریافت  آماده   19:3۰ الی   1۶
محیط  دوستدار  و  قانونمدار  شهروندان  از 

زیست می باشند. 
نیز  سیوا  تبلیغاتی  کمپین  گفت:  پیوندی   
و  تیزر  پخش  با  خودرا  فعالیت  مهر   15 از 
پخش  و  تلویزیونی  وزیرنویس  آگهی  نشان 
رادیویی ،نصب 2۰عدد بنر استندی درسطح 
اتوبوسی  تبلیغات  بنر  1۰عدد  شهر،نصب 
فضای  تبلیغات  و  گرافی  موشن  ،ساخت 
و  مردمی  نهادهای  مشارکت  با  مجازی 
سمنان  شهرداری  به  وابسته  سازمان های 
سبز  مدیریت  گواهینامه  دارای  ارگان های  و 
»ثروتت_را_ باشعار  آبان  وتاپایان  کرده  آغاز 

دور_نریز« ادامه خواهد داشت.
مردمی  نقش  آوری  یاد  ضمن  پایان  در  وی 
در تحکیم آموزش  طی درخواست همکاری 
کارشناس  با  شهروندان  سوی  از  بیشتر 

همشهریان  کرد:  خاطرنشان  سازمان  این 
از  زباله  تفکیک  از  پس  می توانند  سمنانی 
 مبداء در منزل یا محل کار طی  ورود به سایت 
سامانه  در  یا    www.siva.semnan.ir
خدمات  میز  قسمت  در  سمنان  شهرداری 
ثبت  مرحله  یک  سیوا  سامانه  به  ورود  با 
نام کرده و در ثبت مجدد با نام کاربری و رمز 
تحویل  و  آوری  جمع  درخواست  خود  عبور 
تا  نمایند  ثبت  را  خود  خشک  پسماند 
سفیران  پاکیزگی برای دریافت مراجعه کنند 
و درپایان هرماه از برندگان خوش شانس ما 

حمایت  هدف  با  سمنان  شهرداری  باشند. 
مدیریت  چرخه  بهبود  و  زیست  محیط  از 
فناوری  بستر  در  را  خود  پسماند،خدمات 
همین  به  می نماید.  ارائه  نیز  تکنولوژی  و 
اطالعات  فناوری  سازمان  باهمکاری  منظور 
پسماند  مدیریت  سازمان  و  ارتباطات  و 
و  وب  قالب  در  افزار  نرم  تهیه  به  نسبت 
جهت  سیوا   نام  با  همراه  تلفن  اپلیکیشن 
ارتقاء  هدف  با  خشک  پسماند  مدیریت 
فرهنگ جداسازی پسماند خشک وتر  اقدام 

نموده است.

ح کرد؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطر

 رشد ۱4 درصدی پسماند خشک تحویل شده در " سیوا  "نسبت به ماه های گذشته 



سمنان  شهر  اسالمی  شورای  عمران  کمیسیون  رئیس   
گفت: سازمان های مردم نهاد سمنان جهت توسعه فضای 
تر  فعال  است  آب  کمبود  مساله  که   آن  نیاز  پیش  و  سبز 

عمل کنند.
به گزارش جام جم مجید نظری در سیصد و دهمین نشست 

رسمی شورای اسالمی شهر سمنان افزود: همکاری ارگان ها 
و  زیست  محیط  طبیعی،  منابع  کشاورزی،  جهاد  جمله  از 
نهاد  مردم  سازمان های  همکاری  و  مطالبه  و   دانشگاه ها 
در حوزه های مربوط به آن باید فعال تر باشد  تا همه با یک 
هدف و در یک راستا به دنبال نتیجه بهتری برای  پرورش 

گونه های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و توسعه فضای 
سبز با در نظر گرفتن تامین آب برای آن باشیم.

بین  همراهی  از  پس  نیز   شهرداری  کرد:  خاطرنشان  وی   
دستگاهی  و فعال شدن سازمان های مردم نهاد مربوط در 

این راستا همکاری خواهد کرد.

سمن های سمنان در حوزه »آب و محیط زیست« فعال تر عمل کنند 
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ضمیمه رایگان 3
روزنامه د  ر استان 

سمنان

؛ بیشترین  آسفالت معابر
درخواست شهروندان

آبادی، مدیر حوزه شهردار  محسن صوفی 
سامانه  این  عملکرد  تشریح  در  سمنان 
سامانه  آماری  گزارش  اساس  بر  گفت: 
مدیریت شهری 137، در شش ماهه اول 
حدود  سمنانی  شهروندان   ،1399 سال 
کردند  برقرار  سامانه  این  با  تماس   2000
نیمه  به  نسبت  تماس  میزان  این  که 
درصد  حدود13.9  سال  همان  نخست 

کاهش داشته است.
مدیریت  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
مجموع  از  افزود:  آبادی  صوفی  سمنان، 
 600 به  نزدیک  شهروندان  تماس های 
هزار درخواست در این سامانه ثبت و به 
شده  ارجاع  شهرداری  اجرایی  واحدهای 
خدمات  حوزه  میان  این  در  که  است 
به  را  پیام ها  درصد   67 از  بیش  شهری 
خود اختصاص داده و بیشترین فراوانی 
شامل  حوزه  این  در  نیز  موضوعات 
معابر  روهای  پیاده  و  آسفالت  بهسازی 

در سطح مناطق سه گانه شهر است . 
وی گفت : بیشترین درخواست از سوی 
بوده  دو  منطقه  یک  ناحیه  شهروندان 
معابر  بهسازی  گیری،  لکه  موضوعات  و 
آبیاری  جوی ها،  الیروبی  روها،  پیاده  و 
درختان و رفع سد معبر ناشی از مصالح 
مقایسه  در  را  پیام  بیشترین  ساختمانی 
با سایر موضوعات شهری در6 ماهه اول  

سال به خود اختصاص دادند.

انتقال  خط  و  برق  دکل های 
نفت خطرآفرین است

و  گذاری   سرمایه  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  مشارکت های 
نفت  انتقال  خط  وجود  گفت:  سمنان 
داخل  برق  دکل های  وجود  همچنین  و 
شهر ممکن است برای مردم خطرآفرین 
باشد و باید برای انتقال آن برنامه ریزی 

کرد. 
گزارش جام جم محمد زحمتکش در  به 
سمنان  شهر  شورای  اعضای  نشست 
و  سمنان،مهدیشهر  مردم  نماینده  با 
سرخه در مجلس شورای اسالمی گفت: 
جابه جایی  و  نفت  انتقال  خط  جابجایی 
دارد  باالیی  هزینه های  برق  دکل های 
قرار  شهر  درون  این که  به  توجه  با  اما 
سالمت  به  رساندن  آسیب  باعث  دارد 
مردم می شود.  وی افزود: با برنامه ریزی 
این  خصوص  در  اعتبارات  جذب  و 
شهر  آینده  به  شایانی  کمک  انتقاالت 

سمنان و سالمت مردم می شود.

خبر

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در 
سمنان  شهر  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
در  شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  همت  با 
این سال ها با نشاط تر شده اما برای آینده بهتر 
به تمرکز مدیریتی بهتر و بیشتری در مسائل 

مختلف نیازمند است.
به گزارش جام جم به نقل از مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری سمنان، عباس گلرو 
در سیصد و یازدهمین نشست شورای اسالمی 
شهر سمنان ابراز داشت: شهر سمنان نسبت 
قابل  شهری  توسعه  پیش  دهه  چند  به 
توجهی داشته و در این سال ها نشاط بویژه در 
شب های آن بیشتر شده است اما هنوز با آن 

چه شایسته این شهر است فاصله دارد. 
در  ورودی  محورهای  اهمیت  به  اشاره  با  وی 

از  سمنان  شهر  ورودی های  گفت:  شهر  هر 
گذشته تا به حال مناسب نبوده است و باید 
برای آن برنامه ریزی و طراحی زیبا همراه با ذوق 
و سلیقه انجام شود. گلرو ادامه داد: اقدام برای 
سازی  آماده  و  آبگرم  گردشگری  طرح  احیای 
بزرگ ترین  از  می تواند  آن  به  دسترسی  جاده 
ظرفیت های گردشگری برای این منطقه باشد 
گردشگری  اقتصاد  می توان  آن  احیای  با  که 
پویایی را در پیرامون جاده ایجاد شده رقم زد. 
سرخه  و  مهدیشهر  سمنان،  مردم  نماینده 
همکاری  با  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مدیران و همراهی شورای شهر و پیگیری های 
اینجانب در خصوص احیای طرح گردشگری و  
جاده سازی برای آبگرم می توان جذب حداکثری 
گردشگر را برای این منطقه به دست آورد. وی 

نسبت  بیشتر  مدیریتی  تمرکز  داشت:  بیان 
باید  استان  مرکز  عنوان  به  سمنان  شهر  به 
صورت پذیرد تا با همراهی نخبگان این شهر 
با هر اندیشه ای آینده بهتر و سودآوری بیشتر 
برای مردم و منطقه محقق شود. نماینده مردم 
سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: پیگیری طرح هایی از جمله 
تاالر مرکزی با همکاری اداره کل فرهنگ و  ارشاد 

فرودگاه  گسترش  استان،  اسالمی 
شهرهای  به  پرواز  مجوزهای  و 

و  علم  پارک  تقویت  تجاری، 
و  سمنان  دانشگاه  فناوری 
جاده سازی آبگرم  به صورت 

انجام  حال  در  جدی 
است.

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس:

سمنان با نشاط تر شده است 

برای نخستین بار در کشور از سامانه اینترنتی خدمات جامع 
کودک و نوجوان در سمنان  رونمایی شد.

به گزارش جام جم، سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان 
در آئین بهره برداری از اولین سامانه اینترنتی خدمات جامع 
برنامه های  و  سیاست ها  از  یکی  گفت:  نوجوان،  و  کودک 
در  محوری  کودک  رویکرد  انتخاب  سمنان،  شهرداری  اصلی 
راستای مولفه های شهر دوستدار کودک است و در این راستا 

شهرداری سمنان فعالیت های مطلوبی را انجام داده است.  
و  کودکان  و  باردار  مادران  به  جامع  خدمات  ارائه  رضوی 
سامانه  این  اندازی  راه  اهداف  از  یکی  به عنوان  را  نوجوانان 

معرفی کرد و افزود: توجه به نیازهای کودکان و نوجوانان در 
آموزشی، علمی، سرگرمی، نشاط و تفریح و همچنین  موارد 
نیازهای آموزشی و مشاوره مادران باردار، می تواند راه را برای 
زندگی سالم همراه با شادی و آرامش برای کودکان به عنوان 

آینده سازان جامعه فراهم کند.
شهردار سمنان، بر لزوم ارائه خدمات اختصاصی و تفکیک 
خاطرنشان  و  کرد  تاکید  باردار  مادران  و  کودکان  برای  شده 
مسائل  خصوص  در  زیادی  حساسیت  جامعه  در  ساخت: 
مربوط به کودکان وجود دارد و رو نمایی از این سامانه، یک 
نوآوری و پیشگام بودن در حوزه شهر دوستدار کودک، اقدام 

خدمات  برای  مهمی   مرجع  می تواند  که   است  ارزشمندی 
مختلف قابل ارائه به خانواده ها در خصوص مسائل مربوط به 

کودکان و ارائه راهکارها و راه حل ها باشد.
خدمات  ارائه  نحوه  خصوص  در  گزارشی  مراسم،  این  در 
سامانه اینترنتی خدمات جامع کودک و نوجوان توسط سمانه 
شهرداری  کودک  دوستدار  شهر  اداره  سرپرست  محمدیان 

سمنان ارائه شد.
مراجعه  با  می توانند  نوجوانان  و  کودکان  است  ذکر  شایان 
به سامانه koodak. Semnan. ir از خدمات اینترنتی در حوزه 

کودک و نوجوان بهره مند شوند.

رونمایی از اولین سامانه اینترنتی خدمات جامع کودک و نوجوان در سمنان

  رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر سمنان 
منطقه ای  و  بومی  گیاهان  و  درختان  کردن  دار  شناسنامه  گفت: 

می تواند زمینه را برای ایجاد باغ گیاه شناسی فراهم کند. 
نشست  دهمین  و  سیصد  در  همتی  محمد  جام جم،  گزارش  به 
دار  شناسنامه  داشت:  ابراز  سمنان  شهر  اسالمی  شورای  رسمی 
کردن گیاهان و درختان سمنان می تواند عالوه بر حفظ آنها عاملی بر 
شناسایی کهن ترین درختان سمنان باشد.  وی تاکید کرد:باغ گیاه 
شناسی شناسایی هویت فضای سبز هر منطقه است که برنامه 

کشاورزی،  جهاد  شامل  حوزه  این  متولیان  توسط   آن  ایجاد  ریزی 
از  پس  و  پذیرد  صورت  دانشگاه ها  و  زیست  طبیعی،محیط  منابع 

تدوین طرح اجرایی شهرداری نیز برای اجرای آن همکاری کند. 
درختان  کردن  شناسنامه  داد:  ادامه  سمنان  شهر  شورای  عضو   
موجود نیز می تواند از سوی سازمان فضای سبز با تابلوهای معرفی 
گونه های گیاهی در شهر با معرفی نام، سن و عمر مفید آنها همراه 
باشد تا مردم احساس دوستی و احترام بیشتری با طبیعت شهری 

خود برقرار کنند.

فضای سبز سمنان شناسنامه دار شود
: رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر
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از هستــــــــــــِی خویشتن، رها باید شد    
    از دیو خودّى خود، جدا باید شد

آن کس که به شیطان درون سرگرم است 
      کی راهی راه انبیا خواهد شد؟
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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

»سمنان من« با بستر سازی الکترونیکی
زمانی  محدودیت  هیــچ  بدون  شــهری  خدمات  ارائه 
تعریف  و  است  الکترونیک  شهر  اصلی  ویژگی های  از 
خدمات شهری الکترونیک پیش نیاز حرکت به سمت 

شهر هوشمند است . 
سامانه های  تاکنون   1398 سال  از  سمنان  شهرداری 
شهرداری  خدمات  ارائه  برای  را  متعددی  الکترونیکی 
صورت  به  که  نموده  اندازی  راه  الکترونیکی  صورت  به 
رسانی  اطالع  پایگاه  در  الکترونیک  خدمت  میز 
سامانه های  تولید  است.   شده  بارگزاری  شهرداری 
هوشمند  راستای  در  شهرداری  الکترونیکی  خدمات 
شهر  و   می گیرد  صورت   سمنان  شهر  شدن 
نگاهی الکترونیک،  شهر  با  مقایسه  در   هوشمند 
خدمات  کردن  الکترونیکی  به  و  داشــته  تر  کالن   

ســازمان ها محدود نمی شود. 
توسط  شهروندی  خدمات  تمام  حاضر  حال  در 
و  اطالعات  فناوری  سازمان  شده  تولید  سامانه های 
 « جامع  سامانه  قالب  در  سمنان  شهرداری  ارتباطات 
سمنان من » ارائه شده و بزودی مراسم رونمایی از این 

سامانه جامع برگزار می شود .  
و  اطالعات  فناوری  سازمان  سرپرست   پرویزی،  
ارائه  هدف  با   : گفت  سمنان   شهرداری  ارتباطات 
کردن  الکترونیکی  و  شهروندان  به  یکپارچه  خدمات 
فرآیندهای موجود در قالب ایجاد سامانه های مختلف 
نرم افزاری، سازمان فاوا اقدام به ایجاد سامانه یکپارچه 
شهروندی سمنان من نموده است. این سامانه یکی 
به  شهرداری  خدمات  ارائه  درگاه های  ترین  اصلی  از 
مزایای  می باشد. از  شهروندان  به  الکترونیکی  صورت 
همه  از  شهروندان  استفاده  به  می توان  سامانه  این 
یکبار  با  تنها  سمنان  شهرداری  الکترونیکی  خدمات 
بستر  بر  عالوه  سامانه  این  نمود.  اشاره  نام  ثبت 
نیز  من  سمناِن  اپلیکیشن  طریق  از  بزودی  اینترنت 

برای شهروندان قابل دسترس خواهد بود.

الکترونیک  خدمات  سامانه  اندازی  راه  از  پرویزی 
سازمان  این   ) شاخص  پروژه های   ( جزو  که  شهرداری 
در  بزودی  سامانه  این  افزود:  وی  برد.  نام  می باشد 
با  تا  گرفت  خواهد  قرار  محترم  شهروندان  دسترس 
استفاده از آن  از تمامی خدمات سازمان های شهرداری 
فاوا  سازمان  سرپرست  نمایند.  استفاده  سمنان 
اهداف  دیگر  از  که  داشت  بیان  ادامه  در  همچنین 
خدمات  کیفیت  افزایش  و  توسعه  برای  سازمان  این 
نوسازی  و  شهرسازی  خدمات  ارائه  شهروندان،  به 
این سامانه اضافه  نزدیک در  آینده ای  در  که  می باشد 

خواهد شد.
سازمان  پیگیری های  با  گفت:  فاوا  سازمان  سرپرست 
شهر  خودروی  عوارض  سامانه  حاضر  حال  در  فاوا 
سمنان با قابلیت های بسیار مطلوب تر از سامانه قبلی 

در شهر سمنان به صورت کامل راه اندازی شده است.
ایجاد  با  سازمان  این  داشت:  بیان  پرویزی 
متخصصان  توان  از  استفاده  با  و  الزم  زیرساخت های 
شهرداری  جدید  سایت  طراحی  زمینه  در  سازمان 
گیری  بهره  با  و   نموده  اقدام  متبوع  سازمان های  و 
سایت  وب،   توسعه  ابزارهای  و  فناوری ها  آخرین  از 
شهرداری سمنان را با کمترین هزینه راه اندازی نموده 
است. سایت جدید شهرداری سمنان به صورت جامع 
تمامی نیازمندی های شهرداری سمنان در این حوزه را 

پوشش داده است.

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  سرپرست 
ارتقای  و  بهبود  راستای  در  گفت:  سمنان  شهرداری 
مجموعه سایت های شهرداری سمنان، این سازمان با 
در نظر داشتن جایگاه ویژه و تاثیر گذار شورای اسالمی 
شهر سمنان در مجموعه عملکرد بخش های مختلف 
شهرداری و به تبع آن شهر سمنان، نسبت به بازطراحی 
و ارائه این سایت با جدید ترین و کارآمدترین روش ها 
اسالمی  شورای  جدید  سایت  در  است.  نموده  اقدام 
حوزه  این  نیاز  مورد  امکانات  تمامی  سمنان،  شهر 
درآمده  اجرا  به  امکانات  روزترین  به  و  ترین  شکیل  با 

است. 

اطالع  موضوع  اهمیت  قراردادن  نظر  در  با   سازمان 
آگاهی  و  شهر  وقایع  شهری،  مدیریت  اخبار  رسانی 
و  ایجاد  و  خدوم  شهرداری  عملکرد  از  شهروندان 
و  وب  بستر  بر  مناسب  رسانی  اطالع  درگاه  توسعه 
را  مهم  این  به  شهروندان  دسترسی  امکان  اینترنت، 
است.  نموده  فراهم  شیوه ها  ترین  نوین  و  بهترین  با 
این سایت یکی از مجموعه سایت های اصلی شهرداری 
امور  و  عمومی  روابط  مدیریت  حوزه  نظر  زیر  سمنان 
بین الملل شهرداری سمنان می باشد و از طریق آدرس
News.Semnan.ir  در دسترس عموم قرار گرفته است. 
حوزه  در  تخصصی  و  متمرکز  صورت  به  سایت  این 
خبرگزاری و اطالع رسانی فعالیت می نماید. سازمان فاوا 
در راستای تحقق شعار سمنان شهر دوستدار کودک، 
خانواده  و  کودک  حوزه  تخصصی  محتوای  تامین  برای 
کودک  دوستدار  شهر  سایت  ایجاد  و  طراحی  به  اقدام 
مختلف  مطالب  سایت  این  در  است.  نموده  سمنان 
آموزشی، سرگرمی، قصه های صوتی، رادیو کودک، گالری 

تدارک  سمنانی  کودکان  استفاده  برای   ... و  تصاویر 
دیده شده است. تامین محتوا و به روزرسانی مطالب 
انجام  کودک  دوستدار  شهر  اداره  توسط  سایت  این 

می پذیرد.

پرویزی بیان داشت: این سازمان همچنین با توسعه 
سازی  پیاده  و  طراحی  به  اقدام  الزم،  زیرساخت های 
در  توریسم  سمنان  سایت  عنوان  تحت  سامانه ای 
نموده  سمنان  شهرداری  سایت های  زیرمجموعه 
ویژه  و  گسترده  فعالیت های  به  توجه  با  است. 
شهری  مدیریت  از  دوره  این  در  که  سمنان  شهرداری 
تامین  و  پایدار  گردشگری  توسعه  گرفتن  نظر  در  با 
انجام  حال  در  الزم  عمرانی  و  فرهنگی  زیرساخت های 
اینترنتی  آدرس  به  مجازی  درگاه  ایجاد  با   است، 
فضای  در  متناسب  بسترسازی    tourism.semnan.ir
مجازی جهت ایجاد امکان بهره برداری فراگیر از مواهب 
نهادینه شدن فرهنگ گردشگری و گردشگرپذیری در 
شهر تاریخی سمنان قرار گرفت و از این طریق، فضایی 
اطالعات   تبادل  و  گذاری  اشتراک  به  برای  نامحدود 
بویژه  عموم  اختیار  در  موجود  ظرفیت های  به  مربوط 

عالقه مندان و فعاالن  گردشگری است.

تحت  و  آنالین  سامانه  سازمان  این  خدمات  دیگر  از 
وب راهنمای مکان یابی و گردشگری سمنان می باشد 
از  مختلف  اماکن  یابی  مکان  و  مسیریابی  امکان  که 
و  پارک ها  بیمارستان ها،  عمومی،  مکان های  جمله 
فراهم  سمنان  شهر  محدوده  در  مسافران  برای  را   ...
همچون  مکان  هر  از  اطالعات  همچنین  و  می نماید 
قرار  کاربران  اختیار  در  را   ... و  تماس  شماره  آدرس، 
به  پذیری  دسترسی  افزایش  راستای  در  می دهد.  
سازمان  سمنان،  شهر  گردشگری  و  مکانی  اطالعات 
نسخه  سازی  پیاده  و  بازطراحی  ارتقاء،  به  نسبت  فاوا 
جدید اپلیکیشن اندرویدی گردشگری شهر سمنان  به 
گردشگری سمنان   - پارا  اندرویدی   اپلیکیشن  عنوان 
و  مسافران  برای  اپلیکیشن  است.  این  نموده  اقدام 
گردشگران یکی از بهترین راه های دستیابی به اطالعات 
دیگر  از  همچنین   می باشد.  سمنان  شهر  گردشگری 
خدمات این سازمان جهت مشارکت عمومی در بهبود 
و ارتقاء وضعیت محیط زیست شهری طراحی و پیاده 
سازی سامانه سیوا جهت دریافت پسماندهای قابل 

بازیافت از درب منزل شهروندان می باشد.

این سامانه عالوه بر بستر اینترنت از طریق اپلیکیشن 
سمنان من نیز برای شهروندان قابل دسترسی است.

افزایش  و  رفاه  جهت  سازمان  این  گفت:  پرویزی 
به  دستیابی  تسهیل  و  خدمات   ارائه  کیفیت 
به  شهرداری  توسط  شده  مهیا  رفاهی  امکانات 
سازمان های  و  سمنان  شهرداری  پرسنل  و  کارکنان  
رفاهی  سامانه  اندازی  راه  و  طراحی  به  اقدام  تابعه، 
آدرس  به  مراجعه  طریق  از  که  است   نموده 

 refahi.semnan.irدر دسترس می باشد.

محترم  معاونت  درخواست  به  بنا  فناوری  سازمان 
راه اندازی سامانه  و  بازطراحی  به  اقدام  خدمات شهری 
مدیریت ناوگان حمل و نقل موتوری شهرداری نموده 

است.
  ، اخیر ماه های  در  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
خطرات  از  دور  به  فضایی  ایجاد  جهت  فاوا  سازمان 
برای   شهرداری،  کارشناسان  و  مدیران  برای  آلودگی 
صورت  به  جلسات  برگزاری  برای  الزم  بستر های  ایجاد 
راه دور و مجازی اقدام نموده است. هم اکنون بسیاری 
مدیران  برای  دستگاهی  بین  مذاکرات  و  جلسات  از 
از  فاوا  سازمان  پشتیبانی  با  شهرداری  کارشناسان  و 
صورت  به  میزبان  سامانه های  یا  سامانه  این  طریق 

مجازی برگزار می گردد.  
با هدف سهولت و  اپلیکیشن سمنان من  اندازی  راه 
ایجاد  سمنان  شهرداری  خدمات  ارائه  در  یکپارچگی 
مجموعه  از  توان  می  آن  از  استفاده  با  که  است  شده 
متنوعی از خدمات شهری به صورت یکپارچه استفاده و 
در زمان و هزینه هاي جاری صرفه جویی نمود. خدماتی 
همچون: حمل و نقل شهری -رفاهی و تفریحی-تحویل 

پسماند قابل بازیافت. 


