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سمنان شهر
گزیده ای ازاخبارمدیریت شهری سمنان
نمایندگی استان سمنان :حسین بابامحمدی

المان بادگیر
پل عابرپیاده بلوار شهید نوروزی
به منظور زیباسازی شهر و انتقال پیام های
مختلف متناسب با مکان های مختلف شهری،
از مجسمه و المان شهری استفاده می شود.
المان های شهری با توجه به موضوعات مختلف
دارای انواع بسیار زیاد و گسترده ای می باشند
و پیغام های فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی و  ...را
منتقل می کنند.

شهردار سمنان بیان کرد:

احياء و بازآفرينی باغ و باغ راه ها ،در راستای توسعه پايدار شهری
سمنان  -حسین بابامحمدی :بازآفرینی طیف
متنوعی از موضوعات و مسائل را در بر می گیرد
و احیا و بازآفرینی باغ راه ها ،کمک شایانی به
توسعه پایدار شهری می کند .
سید محمد ناظم رضوی در جلسه مشترک با
جهادکشاورزی شهرستان سمنان با بیان این مطلب
گفت  :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  .وی گفت
 :طیف وسیعی از باغهای شهر در چند دهه اخیر با
تغییر کاربری مواجه شده و موارد استفاده جدیدی
یافتهاند ولی با مشارکت و همراهی سازمان های
مسئول و شهروندان می توان فعالیت هایی را برای
احیاء و بازآفرینی آنها برنامه ریزی نمود  .شهردار
سمنان ادامه داد  :انجام فعالیت های مشترک در
حوزه باغات  ،مرمت انهار  ،بازپیرایی باغات و احیاء

باغ راه ها می تواند ظرفیت های شهر را در حوزه های
خدمات  ،گردشگری و تولید توسعه و بهبود ببخشد

تجلیل از شهردار سمنان در همایش روز ملی استاندارد استان سمنان

در همایش استانی روز ملی استاندارد استان سمنان که با حضور مهندس
مرندی مقدم معاون نظارت سازمان استاندارد کشور ،دکتر احمد همتی
نماینده مردم در مجلس و دکتر عسگری معاون استاندار سمنان برگزار شد.
از دکتر سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان به دلیل همکاری و همیاری در

با حضورشهردارسمنان صورت گرفت؛

آئين استقبال از پاكبانان موكب
الرضا (ع) شهرداری سمنان

در این آئین ،شهردار ،عضو شورای اسالمی شهر،
مدیران شهری و خانواده های پاکبانان حضور داشتند
 .شایان ذکراست ؛  ۴۳نفر از نیروهای شهرداری
سمنان با نام موکب الرضا (ع) در صحن فاطمه زهرا
(س) حرم علوی در ایام پیاده روی اربعین حضور
داشته و فعالیتهای شبانه روزی خود را ارائه دادند .
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
شهرداری سمنان خبر داد؛

استاندارد سازی تجهیزات بازی بوستان های شهر سمنان تجلیل شد .مهندس عباس
رستمی مدیر کل استاندارد استان سمنان در این همایش از شهرداری سمنان به
جهت ساماندهی و قانونمند نمودن صدور پایان کار ساختمانی منوط به صدور پروانه
استاندارد آسانسور ساختمان قدردانی نمود.

شهردارسمنان :پیاده راه سازی خیابان امام خمینی ( ره )  ،عامل رونق کسب و کار و
گردشگری شهری سمنان
سیدمحمد ناظم رضوی شهردار سمنان گفت :پیادهراهها قسمتی
از فضاهای شهری هستند که به دالیل ویژه ،عمدت ًا به خاطر دارا بودن
برخی پتانسیلهای خاص و در تمام یا بخشی از ساعات شبانه روز کام ً
ال
بر روی حرکت سواره بسته شده و به طور کامل به حرکت عابران پیاده
اختصاص مییابند.
شهردار سمنان گفت  :در شهرهای قدیم ایران شکل گیری راهها و فضاهای
شهری براساس مقیاس و نیاز حرکت پیاده بوده این در حالی است که در
سنت شهرسازی رایج برنامه ریزی برای ماشین همواره مقدم بربرنامه ریزی
برای انسان است .ناظم رضوی اظهار داشت  :فضاهای واقع در یک شهر را در
سادهترین طبقهبندی میتوان به دوگرو ِه فضاهای معماری و فضاهای شهری
تقسیم نمود .در این راستا،تسهیل روابط اجتماعی و پاالیش ساخت اجتماعی،
گسترش حس اعتمادو اطمینان ،ارتقاء مشارکت و مسئولیت شهروندان و توان
خودگردانی و کنترل درونی انسانها ،تسهیل فرآیند اجتماعی شدن افراد و...
را میتوان به عنوان برخی از کارکردهای فضاهای شهری که موجب تحکیم و
تقویت نظام اجتماعی میشوند ،برشمرد.
وی گفت  :این در حالیست که فضاهای شهری هنگامی میتوانند نظام
اجتماعی و شهری را تقویت نمایند که به "فضای عمومی" تبدیل شوند .به
سخنی دیگر و از منظر اجتماعی ،آن دسته از فضاهای باز شهری که"کنش
جمعی" در آنها رخ میدهد و یا اثرات اجتماعی قابل توجهی دارند (استراحت،

تمدید قوا ،معاشرت و تعامل اجتماعی و )...در زمرهی فضاهای عمومی بالفعل
تلقی میشوند.
شهردار سمنان بیان داشت  :در این بین ،پیاده راه را میتوان به عنوان
مهمترین مکان عمومی شهری و ضروریترین رکن آن محسوب نموده
ناظم رضوی تصریح نمود  :حال اگراین پیاده راه سازی در قطب کسب و کار
شهری و بازار شهر به انجام برسد و این بهبود حرکت در نواحی تجاری مرکزی
شهر جلوهگر شود قطع به یقین عدم استفاده از خودروی شخصی ،استفاده
از وسایل حمل و نقل عمومی ،بهبود مبادالت تجاری در مرکز شهر ،جذب
سرمایهگذاریهای جدید همچنین کاهش سطوح آلودگی ،حفاظت از نواحی
تاریخی و تقویت آنها و نیزتامین فضا برای فعالیتهای افراد پیاده و تقویت و
بهبود چهرهی اجتماعی شهررا به همراه خواهد داشت سیدمحمد ناظم رضوی
با بیان این مهم که در طرح های شهری نکاتی را باید مد نظر قرار داد ،گفت:
از جمله این نکات تردد است چراکه باید مردم برای تردد ایمنی کافی داشته
باشند که در طرح پیاده راه سازی خیابان امام برای سهولت تردد توجه خاص
به انجام خواهد رسید.
شهردار سمنان اظهار داشت  :جهت اجرای پارکینگ در چهار طرف از ابتدا
و انتها  ،سمت چهارراه مازندران و ابتدای خیابان امام بررسی های الزم صورت
گرفته است  .یک مسیر در مجاورت بوستان ملت در محل مدرسه نبوت با توافق
با آموزش و پرورش تملک و بازگشایی آن نیز به سمت خیابان کهنه دژ صورت

خواهد گرفت  .این مقام مسئول از تصویب پارکینک دیگری در شورای شهر
در سال گذشته خبر داد و گفت  :پارکینگ دیگری که برای این طرح در نظر
گرفته شده الحاق زمین تملک شده به پارکینگ مجاورت خیابان چاپارخانه می
باشد که عملیات عمرانی آن نیز به زودی اجرا خواهد شد.
ناظم رضوی بیان نمود  :پارکینگ دیگری نیز در ضلع جنوبی خیابان امام و
خیابان آستانه بعنوان پارکینگ روباز و پارکینگ واقع در مجاورت خیابان شهید
علومی با ظرفیت  ۴۰۰نفر پیش بینی شده است .
ناظم رضوی با بیان این مطلب که اقدامات زیرساختی مهمی در دستور کار
قرار گرفته است ،خاطرنشان ساخت :امیدواریم با همکاری کسبه خیابان امام و
بازار بتوانیم در توسعه گردشگری نقش بسزایی ایفا نماییم.
وی تصریح نمود :از مواردی که می تواند در رونق گردشگری و کسب و کار
موثر باشد طرح پیاده راه سازی و کف سازی خیابان امام است که می تواند بافت
قدیمی و سنتی شهر سمنان را حفظ و احیا نماید.

پاکبانان سمنانی در مسیر خدمت رسانی به عزاداران در اربعین حسینی

شاهکار دختران سمنانی با كسب
عناوين قهرمانی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند از طرح
خدمات رسانی پاکبانان در روز اربعین در سطح
شهر سمنان خبر داد.
در پایان پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی
کشوری کاراته سبک جهانی ایتوسوکای ریو کاراته
دو ایران ،بانوان ،تیم تکواندو شهرداری سمنان در
بخش دختران توانست مقتدرانه ۱۱مدال طال ،سه
نقره و یک برنز را کسب کند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری سمنان ،سرپرست سازمان فرهنگی
اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان از درخشش
بانوان کاراته کای شهرداری سمنان در پانزدهمین
دوره مسابقات قهرمانی کشوری کاراته سبک جهانی
ایتوسوکای ریو کاراته دو ایران ،بانوان خبر داد.
عباس بابایی با بیان اینکه پانزدهمین دوره مسابقات
قهرمانی کشوری کاراته سبک جهانی ایتوسوکای ریو
کاراته دو ایران ،بانوان روز جمعه نوزدهم مهر ماه در
مجموعه ورزشی ایثار شهریار برگزار شد ،تصریح کرد:
این رقابت ها با حضور هزار و صد کاراته کار از 2۰
استان در تمام رده های سنی برگزار شد .وی گفت :در
پایان رقابت ها کاراته کاهای ارزشمند شهرداری سمنان
موفق شدند  ۱۱طال ،سه نقره و یک برنز را از آن خود
کنند .بابایی در ادامه اعالم کرد :مدال طالی این رقابت
را ملیکا مقصودی در وزن منفی  ۳۳کیلوگرم در رده
سنی نونهاالن ،یگانه نجفی نسب در وزن منفی ۳۰
کیلوگرم رده سنی نونهاالن ،آناهیتا جعفری در وزن
منفی  ۳۳کیلوگرم رده سنی نونهاالن ،یکتا زیاری در
وزن منفی  ۱8کیلوگرم رده سنی خردساالن ،آیدا
ثابتی در وزن منفی  2۵کیلو گرم رده سنی خردساالن،
نیایش کاشفی نژاد در وزن منفی  22کیلوگرم رده سنی
خردساالن ،الینا صفاجو در وزن مثبت  ۵2کیلوگرم
رده سنی نونهاالن ،کوثر جندقی در وزن مثبت ۵9
کیلوگرم رده سنی جوانان ،مبینا علیپور در وزن منفی
 ۴۷کیلوگرم رده سنی نوجوانان ،زهرا .شعبانی در وزنی
منفی  28کیلو گرم رده سنی نونهاالن ،یگانه متین در
وزن منفی  ۵۰کیلوگرم رده سنی نونهاالن کسب
کردند .همچنین آوا محمدی در وزن منفی  22کیلوگرم
رده سنی خردساالن ،ستایش صفری رده سنی منفی
 ۵9کیلوگرم در رده سنی جوانان و ریحانه صحری در
وزن منفی  28کیلوگرم در رده سنی نونهاالن سه مدال
نقره این رقابت ها را از آن خود کردند .یک مدال برنز
پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشوری کاراته سبک
جهانی ایتوسوکای ریو کاراته دو ایران ،بانوان را ستایش
هاشمی در وزن منفی  ۵۴کیلوگرم رده سنی نوجوانان
را بدست آورد .ریحانه نصیری مربی تیم کاراته دختران
شهرداری سمنان در این رقابت ها بود.

 .ناظم رضوی با اشاره به در دستور کار قرار داشتن
بازآفرینی باغ راه ها 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 گذران می کنند
 .وی اظهار امیدواری کرد با احیاء و بازپیرایی باغات
و باغ راه ها  ،گامی موثر در جهت ارتقا سطح خدمات
به شهروندان و رضایتمندی بیشتر آنان برداشته شود.
ناظم رضوی به ساماندهی مسیل رودخانه گل رودبار
اشاره کرد و گفت  :از نظرایمنی شهر در مواقع سیالبی
و مدیریت بحران  ،ساماندهی مسیل این رودخانه در
محدوده شهر سمنان نیز در دستور کار قرار دارد که
البته بخشی از آن انجام شده است  .شهردار سمنان در
پایان ضمن تشکر از همراهی در برگزاری جشن انجیر ،
خواستار هماهنگی و مشارکت جهاد کشاورزی در طرح
"هر سمنانی یک درخت انجیر "با توزیع مناسب نهال
انجیر جهت ترویج و فرهنگ سازی ایجاد باغ توسط
شهروندان شد .

حمیدرضا پیوندی مدیرعامل سازمان مدیریت
پسماند در تشریح این خبر گفت :امسال همانند
سالهای گذشته پاکبانان شهرمان در راستای خدمات
رسانی به عزاداران حسینی از روز قبل اربعین
مسیرهای عزاداری و سطح شهر را آماده کردند .وی
حضور پاکبانان خادم را نشانه خلوص نیت و اخالص
کارکنان در سیستم شهرداری دانست و افزود:ارائه
خدمات رسانی پاکبانان در سه ناحیه و در دو شیفت

از ساعت  ۴صبح تا  ۱2و بعد از ظهر از ساعت  2تا ۴
نظافت و پاکسازی سطح شهر با فعالیت  2۰۵پاکبان
انجام می شود و از دیگر خدمات این سازمان توزیع
کیسه مخصوص زباله و پسماند خشک و سطل زباله به
هیات ،مساجد و تکایا ،شستشوی سطل ها و کاورهای
سطل زباله بصورت مکانیزه و واترجک ،افزودن سطل
در مسیرهای عزاداری ،تعمیر و تعویض سطلهای
فرسوده و تنظیف سرویس های بهداشتی نام برد.وی

در ادامه اعالم داشت :بیش از  ۳۰نقطه از سطح شهر
در حال توزیع نذری بودند که با فعالیت مردان همیشه
درصحنه نظافت و پاکسازی شدند.
این مقام مسئول ضمن قدردانی ازهمکاری شهروندان
قانونمدار و هیات مذهبی خاطر نشان کرد ۱۴ :پاکبان
حسینی که با کاروان  ۴۳نفره موکب الرضا (ع) شهرداری
سمنان جهت ارائه خدمات به عزداران و زائران حسینی به
نجف اشرف راهی شده بودند به شهر خود باز گشتند.

به همت شهرداری سمنان صورت گرفت ؛

برگزاری برنامه های آموزشی گردشگری کودک در راستای" سمنان شهر دوستدار کودک "

اخبار شهری سمنان
سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری سمنان خبر داد :

اجراي فاز اول طرح تجميع و
زيباسازی دكل های مخابراتی تلفن
همراه در سمنان

سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
سمنان از اجراي فاز اول طرح تجميع و زيباسازي دكل هاي
مخابراتي تلفن همراه در سمنان خبر داد و گفت :با اجراي
اين طرح تعداد دكلهاي  BTSمخابراتي حداقل  ۴۰درصد
کاهش خواهد داشت  .وحید پرویزی گفت  :درحال حاضر
دکل های مخابراتی توسط اپراتورهای مختلف بصورت غیر
هماهنگ و بدون در نظر داشتن نگاه کارشناسانه از منظر
مدیریت شهری نصب شده اند .پرویزی هدف از اجراي
اين طرح را اصالح سيما و منظر شهري و زيباسازي فضاي
شهري عنوان كرد و افزود :در اين طرح ،دكلهاي مستقر
در فضاهاي مسكوني ،آموزشي ،بهداشتي جمع آوري و
يا كاهش مي يابند .وی ادامه داد :هرچند که شواهد قانع
کنندهای درباره تاثیرات نامطلوب این امواج بر سالمت
مردم وجود ندارد ولی کاهش تعداد دکل های نصب شده،
آسیبهای احتمالی امواج این دکلها به حداقل می رسد.
سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
سمنان خاطر نشان کرد :پس از اجرای طرح تجمیع دکل
های مخابراتی ،تعداد دکل های نصب شده در سطح شهر
حداقل  ۴۰درصد کاهش خواهد داشت و این طرح بزودی
توسط این سازمان اجرایی خواهد شد.
سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری شهرداری سمنان خبر داد:

آغاز عمليات بازپيرايی
بلوار شريف واقفی

سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شهری شهرداری سمنان گفت؛ با هدف ارتقا سطح
کیفی فضای سبز شهر سمنان و زیباسازی منظر شهری طرح
بازپیرایی فضای سبز بلوار شریف واقفی در حال اجرا می باشد.
وی گفت؛ بازپیرایی میادین و بلوار های شهر از ابتدای مهر
ماه سال جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد و سعی شده با
کاشت گونه های متنوع گیاهی نشاط بیشتری برای شهروندان
فراهم شود .سرپرست سازمان سیمامنظر و فضای سبز شهری
افزود :در اجرای عملیات بازپیرایی بلوار شریف واقفی ،کاشت
مجدد گیاهان با طرح و تنوع بیشتر در دستور کار قرار گرفته
و گونه های مانند نارون ،پامپاس ،نسترن سفید و آنم و  ...در
بازپیرایی این بلوار استفاده می شود.قاسمی خواستار توجه
بیشتر شهروندان به حفظ و نگهداری از فضای سبز سطح شهر
میادین ،بلوار ها و بوستان ها شد و گفت :ایجاد شور و نشاط،
طروات و سرزندگی برای شهروندان از وظایف مهم مدیریت
شهری است که ایجاد و توسعه فضای سبز زیبا از مهم ترین
عوامل در این زمینه محسوب می شود.
مدیر منطقه یک شهرداری سمنان مطرح کرد؛

تخريب و رفع خطر در خيابان شهيد
احمدپناهی

کارگاه " گردشـگری کـودک "بـه همـت
شـهرداری سـمنان و بـا همـکاری اداره میـراث
فرهنگی  ،گردشـگری و صنایع دسـتی شهرستان
سـمنان برگـزار شـد .
سـید محمـد ناظـم رضـوی  ،شـهردار سـمنان
بیـان داشـت :در راسـتای تحقـق شـعار «سـمنان،
شـهر دوسـتدار کـودک» کـه خـود دارای دو جنبـه
اسـت یکـی شـهری کـه کـودکان آن را دوسـت دارنـد
و دیگـر ،شـهری کـه ظرفیـت بهتـر و مطلوبتـر را
بـرای زیسـت کـودکان فراهـم میکنـد ،فعالیتهـا و
کارگاههـای آموزشـی بایـد شایسـتهی کـودکان ایـن
شـهر ،برنامهریـزی و اجـرا شـود.

ترسیم چشمانداز در حوزهی کودک و نوجوان
شهردار سمنان با تأکید بر حرکت سمنان برای کسب برند
جهانی شهر دوستدار کودک از سوی یونیسف؛ اظهار داشت :با
بررسی کارشناسان این حوزه ،شهر سمنان مؤلفههای شهری
مناسب برای کسب این عنوان را دارا است و شهرداری سمنان
در راستای حمایت از کودکان این شهر اقدامات عملی الزم را
با برنامهریزیهای علمی انجام خواهد داد .شهرداری بهعنوان
نهاد یک مدیریت شهری در تالش است تا با ترسیم چشمانداز
و ایجاد مرکز اطالعرسانی جامع در حوزهی کودک و نوجوان
با توجه به ظرفیتهای موجود و همگرایی با دستگاههای
متولی کودک و نوجوان مانند کانون پرورش فکری به رفع
چالشها و آسیبهای اجتماعی و ،...بپردازد.

گردشگری کودک
گردشگری به مجموعه فعالیتهایی اطالق می شود که
در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد .این فرایند
شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر ،مسافرت به
مقصد ،اقامت،بازگشت و یادآوری خاطرات می شود.
همچنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از
سفر انجام می دهد  ،نظیر خرید کاالهای مختلف و تعامل
میان میزبان و مهمان را نیز در بر می گیرد و گردشگر
فردی است که حداقل یک شب در محلی که سفر کرده
است می ماند و حداکثر پیش از رسیدن زمان سالگرد
خروج از مبدا به موطن خود باز می گردد و هدفش چیزی
غیر از دریافت مزد است .سازمان جهانی گردشگری در

تعریف گردشگری و گردشگر ،شرط سنی لحاظ نکرده
است بنابراین ،کودکان هم می توانند بخشی از جامعه
گردشگری یا گردشگران محسوب شوند؛ اگر چه نیاز به
همراهی بزرگترها دارند .اما آیا اینکه بتوان گردشگری
کودک را به عنوان شاخه ای از گردشگری به حساب آورد،
مبحثی است که نیاز به تامل بیشتری دارد.
شایان ذکراست در کارگاه گردشگری کودک 2۵
نفر از از فعاالن و عالقه مندان گردشگری کودک در
کارگاهی با عنوان "گردشگری کودک " که در موزه
حضرت سمنان برگزار شد ،ضمن بهره گیری از آموخته
های گردشگری استاد امیر سهرابی  ،تجربه های خود در
این زمینه رابه اشتراک گذاشتند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
سمنان ،مدیر منطقه یک از تخریب و رفع خطر در خیابان
شهید احمد پناهی (نبش چهارراه احمد پناهی) خبر داد.
الیاس افضلی با اعالم خبر فوق اظهار داشت :وجود خانه های
مخروبه قدیمی به لحاظ فرهنگی ،زیبایی شناختی و امنیت
اجتماعی برای شهر ها مشکالتی را ایجاد میکند که این اماکن
به دلیل متروکه بودن و امکان ریزش آوار خطراتی را برای
شهروندان به همراه دارد که شهرداری سمنان به منظور حفظ
سالمت و امنیت شهروندان پس از طی مراحل قانونی و دستور
دادستانی محترم اقدام به تخریب ملک های متروکه و مخروبه
واقع در سطح شهر خواهد کرد.مدیر منطقه یک خاطر نشان
کرد :بر اساس بند  ۱۴ماده  ۵۵قانون شهرداریها مقرر شده
است اماکنی که در مناطق مختلف از سوی صاحبان خود به هر
علتی رها شدند و سالمت بهداشتی و روانی شهروندان را مورد
تهدید قرار داده است شناسایی و اگر مالکان خانه های فرسوده
و خطر ساز نسبت به رفع خطر اقدام نکنند ،به جهت برقراری
امنیت جانی شهروندان خانه و یا ملک های مذکور پس از طی
مراحل قانونی توسط شهرداری محصور و یا تخریب خواهد
شد.افضلی در ادامه اذعان داشت :تدابیر موثر و اقدام الزم برای
حفظ شهر ،همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای خطرساز
واقع در معابر عمومی از وظایف شهرداری هاست که در همین
راستا با توجه به نازیبایی بصری و خطر ریزش دیوار مذکور،
عملیات ساماندهی آن صورت پذیرفت.وی در پایان با توجه
به قرارگیری این منطقه در محدوده بافت قدیم از همشهریان
عزیز درخواست نمود در صورت مشاهده هرگونه مشکل در
خانه های قدیمی خالی از سکنه و خطرساز به شهرداری
منطقه یک و یا به شماره تلفن  ۱۳۷اطالع رسانی کنند.

