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شهردارشاهرودعنوان کرد؛

سرمایه گذاری شهری گامی بلند در شکوفایی رونق اقتصادی و اشتغالزائی 

مهندس محسن احمدی شهردارشاهرود گفت:امروزه استفاده از 
منابع ســرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه و پیشرفت اقتصاد در 
شهرهااست چرا که منابع موجود ، دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای 
رو به افزایش خدمات عمومی در شــهرها باشــد. شهردارشاهرود 
بیان داشت:دســتیابی به اهداف توسعه شــهری و تامین خدمات 
مورد نیاز شــهروندان و تحقق ارتقاء بهره وری و ایجاد بســترهای 
آن نیاز به مشارکت ســرمایه گذاران دارد. وی درادامه افزود:بهبود 
نظام مدیریتی شــهر و تبادل تجربیات اقتصادی با جذب سرمایه 
گذار میســر می گردد، شهرداری شاهرود قصد دارد با بسترسازی 
و آوردن امکانات و اســتفاده از توانمندی، سرعت، کیفیت و منابع 
مالی بخش خصوصی،پتانســیل های موجود در شهر را تبدیل به 
عینیت نماید. شهردار شــاهرود با بیان اینکه این شهرداری تمام 
توان خود را برای اجرای طرح های عمران شهری بکار گرفته ابراز 
داشت؛بســترها و تمهیدات الزم برای مشارکت سرمایه گذاران در 
این شهر فراهم شده و آماده همکاری با صاحبان سرمایه و سرمایه 
گذاران برای مشــارکت در طرح های سرمایه گذاری،گردشگری و 
طرح های عمران شــهری هستیم و همچنین حمایت همه جانبه 

از فعاالن بومی اقتصادی، استفاده از توان مالی و فکری شاهرودی 
های مقیم ســایر نقاط کشور را در دســتور کار خود قرار داده ایم.  
مهندس محسن احمدی اظهارداشت: تالش می شود تا با سرمایه 
گذاری شــهری گامی بلند در شکوفائی و رونق اقتصادی و اشتغال 
زائی هر چه بیشتر میسر گردد،در همین راستا اداره سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی شهرداری شاهرود ،بیست فرصت سرمایه 
گذاری برای سالیق مختلف را مهیا و طی روزهای آینده  از طریق 

رسانه های عمومی به اطالع سرمایه گذاران عزیز خواهد رساند.

شهردار سمنان:

انتخاب اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین شهرساز سمنان

شهردار سمنان از برگزاری مراسم انتخاب اعضای هیئت مدیره 
مجمع خیرین شهرساز سمنان خبر داد.   سید محمد ناظم رضوی 
گفت : به دنبال برگزاری جلسات اولیه مجمع در خصوص تصویب 
اساسنامه و دیگر موارد مرتبط ، سومین جلسه مجمع خیرین به 
انتخاب اعضای هیئت مدیره اختصاص داشت که انتخابات صورت 
گرفت و اعضای هیئت مدیره مشخص شدند .  وی گفت : بعد از 
اعالم کاندیداتوری تعدادی از اعضا و معرفی کاندیداها، رای گیری 
صورت گرفت و آقایان ابوالفضل ملحی ، عباس آلبویه ، حســن 
سعدالدین، حمید دهرویه و خانم مهناز رئوفی به عنوان اعضای 
هیئت مدیره انتخاب شــدند . همچنین آقای محمد زحمتکش 
نیز به عنوان بازرس انتخاب شــد .   ناظم رضوی همچنین اشاره 
کرد که در ابتدای این جلسه شــهردار سمنان به عنوان رییس 
هیئت امنا و ســید مسعود سیادتی به عنوان نائب رییس هیئت 
امنا انتخاب شــدند .   شهردار سمنان خاطرنشان کرد : از اهداف 
کلی تشکیل مجمع خیرین شهرساز فراهم سازی زمینه مشارکت 
و همیــاری بیش از پیــش مردم و خیرین محتــرم جهت رفع 
نیازمندی های حوزه شهرســازی  در سطح شهرستان است که 

به برخی از اهداف اشاره می شود : _تالش براي جلب مشارکت 
خیرخواهانه مردم در عمران و آبادانی شــهر ســمنان و حمایت 
خیرین در فعالیت های حوزه شهرسازي همانند ساخت بوستانها 
و فضاي سبز، احیای آب انبارهای قدیمی، ساخت سرویس هاي 
بهداشتی، پارکینگ، پل ، آب سرد کن، مراکز تفریحی و رفاهی و 
اقامتی و ...   _ فرهنگ سازي به منظور ترویج، تشویق و گسترش 
فعالیتهاي خیرخواهانه به عنوان باقیات و صالحات در زمینه ایجاد 
زیرساخت هاي الزم براي نیل به شهری شاداب، سالم، با نشاط، 

پویا و دارای استاندارد

 معرفی  سمنان  به عنوان "شهر دوستدار کودک" 
در سطح ملی و بین المللی دنبال می شود  

ســید 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: شــهر ســمنان با پیشینه چندین 
ساله با قابلیت های زیاد در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی ویترینی از معرفی فرهنگ غنی ایران است.  ناظم رضوی  
با بیان اینکه معرفی شهر سمنان در ابعاد بین المللی در دستور کار 
قرار دارد ولی در گام اول باید ظرفیت های این شــهر 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 شــهروندان نسبت به کودکان اســت.   ناظم رضوی ابراز داشت: 
یکی از ظرفیت های ســمنان کوچه باغ های زیباســت که معرفی 

این ظرفیت ها با عنوان »ســمنان 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.

اجرای اولین تقاطع غیر همسطح شاهرود

مهندس احمدی گفت:افزایــش روز افزون جمعیت و مالکیت 
وسایل نقلیه در شهرها ،موجب رشد سفرهای درون شهری گردیده 
و با توجه به محدودیت ظرفیت شــبکه های ارتباطی در شهرها، 
توســعه معابر امری اجتناب ناپذیر اســت .مهندس احمدی بیان 
داشت: با توجه به این که در معابر شهری ظرفیت تقاطع ها تعیین 
کننده ظرفیت معابر ، روانی  حرکت و سطح ایمنی می باشند، لذا 
به منظور کاهش تراکم ترافیک و روانی تردد معابر و افزایش ایمنی 
و صرفــه جویی در زمان و انــرژی ،برخی تقاطع ها طبق ضوابط و 
معیارهایی باید به تقاطع های غیر همسطح تبدیل شوند، از طرفی 
با توجه به اینکه رابطه شــهر و استفاده کنندگان از شهر دو سویه 
است،شهروندان شهر را می سازند و شرایط شهر ها در زندگی آنها 
تاثیر دارد،استفاده از نظرات شهروندان در تصمیم گیری ها،برنامه 

ریزی ها و کلیه فعالیت ها و امور شهری ضرورت می یابد.
شهردارشــاهرود اظهارداشت؛ با افزایش حجم ترافیک و ضریب 
رشد مناطق شهری مشکل تراکم افزایش می یابد.یکی از راهکارها 

جهت ارتقای سطح کیفی تقاطع های همسطح تبدیل آنها به تقاطع 
غیر همسطح می باشد . انتخاب بهینه نوع تبادل می تواند با کاهش 
میزان تاخیر ســبب تسهیل در تردد وسایل نقلیه و بهبود شاخص 
های ترافیکی، زیست محیطی، ایمنی و اقتصادی شودو باالخره پس 
از دوسال پیگیری، امیدواریم اولین تقاطع غیر همسطح شاهرودبا 
اخذ مجوز شورای اسالمی شهر و شورای ترافیک به زودی اجرایی 

گردد.

استان سمنان

شهردارشاهرودعنوان کرد؛شهردار سمنان مطرح کرد :

Ofogheghtesad.com @rahdaneshkhabar

افق اقتصاد در استان سمنان خبر، گزارش و آگهی می پذیرد                                     تلفن تماس:  ۰۹۰۱۲۳۳۳۹۲۷             حسین بابامحمدی 



گزیده ای از اخبار مدیریت  شهری سمنان

رییس شورای اسالمی شهر سمنان گفت: کاروانسرای 
شاه عباسی این شــهر حدود ۴۰ سال به عنوان زندان 
در مرکز شــهر مورد اســتفاده قرار می گیــرد و پس از 
آزادســازی، به طرح گذر فرهنگی تاریخی شهر سمنان 
اضافه می شود.  سید مسعود سیادتی افزود: کاروانسرای 
شاه عباسی ســمنان 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 آزادســازی و انتقال زندان مرکزی به محل جدید تا 

اواخر بهمن ۹۸ انجام شــود. وی خاطر نشان این بنای 
تاریخی در گذشــته مورد استفاده نادرست قرار گرفت 
و اضافه شــدن بناهای دیگر به آن هزینه بازسازی این 
بنــا را افزایش خواهد داد، ایــن بنا پس از خروج زندان 
مرکزی، بر اســاس طرح کارشناس اصالح و در راستای 
حفــظ بناهای تاریخی و اهداف فرهنگی، گردشــگری 
بازسازی می شود و مورد استفاده عموم قرار می گیرد. 
رییس شورای اسالمی شهر سمنان ، با تاکید بر ویژگی 
های این بنای تاریخی در مرکز شهر گفت: انتظار جامعه 

ای بدون زندان دســت نیافتنی اســت و در کشورهای 
پیشرفته نیز مکانی با کارکرد زندان وجود دارد، اما مکان 
یابی زندان اهمیت دارد و وجود آن در مرکز شهر چهره 
مناســبی 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 ســمنان، این منطقه نیز در گذر فرهنگی قرار 
خواهد گرفت. ســیادتی اضافه کرد: گذر فرهنگی این 
منطقه از کاروانسرای صفوی  آغاز می شود و با هدایت 

آب و ایجاد فضای ســبز در مکان خالی بین کاروانسرا 
و فرهنگســرای کومش ادامه می یابد، موزه سالمت در 
مرکز بهداشت تدین، بوستان خانواده، باغ فیض و میدان 

ارگ ادامه این گذر فرهنگی را تشکیل می دهد. 

رییس شورای اسالمی شهرسمنان :

سمنان شهرکاروانسرای شاه عباسی سمنان به گذر فرهنگی شهر پیوند می خورد

شهردار سمنان معتقد اســت که برخالف آنچه 
برخی توسعه صنعت گردشــگری در سمنان را 
منوط به تبدیل استان از معبر به مقصد می دانند، 
همین وضعیــت "معبر بودن"نیز خود یک فرصت 
مهم ی برای توســعه این صنعــت پردرآمد در 

سمنان است . 
سید محمد ناظم رضوی از آنچه ایجاد نقاط 
محــرک برای ســرمایه گذاری مــی خواند به 

عنــوان یکی از وظایف شــهرداری ها نام برد و 
اظهار کرد: دستگاه های دولتی و عمومی صرفا 
در زمینه بسترســازی و الگوســازی مسوولیت 
داشته و موظفند بسترهای الزم برای فعالیت و 
مشارکت بخش خصوصی را فراهم کنند .  وی 
بر لزوم بهره گیری حداکثری از ظرفیت بخش 
خصوصی و اعتمادســازی در این حوزه تاکید و 

تصریح کرد: شهرداری باید برای تشویق سرمایه 
گذاران و آگاه ســازی آنها چند پروژه را اجرایی 
و وقتی در زمینه تضمین موفقیت و بازگشــت 
ســرمایه طرح ها اعتمادسازی شد، زمینه برای 
مشــارکت حداکثــری بهره بــرداران نیز آماده 
خواهد شــد .  ناظم رضوی با اشــاره به احیای 
چند کوچه بــاغ و اقامت گاه های بومگردی در 
سمنان افزود: ســمنان از ظرفیت بسیار خوبی 
در حوزه گردشــگری برخوردار اســت .  وی با 
اشاره به طرح شــعار تبدیل سمنان از معبر به 
مقصد در چند سال اخیر خاطرنشان کرد: معبر 

بودن سمنان خود یک فرصت است که می توان 
از آن نیز بهره گرفت ؛چرا که نه تنها ســمنان 
بلکه دیگر شــهرهای گردشگر پذیری همچون 
اصفهان و کاشان و یزد نیز در ایام خاصی مانند 
نوروز، معبر محسوب می شوند اما این شهرها از 
همین وضعیت نیز بهره اقتصادی و گردشگری 
می برند .  شــهردار ســمنان با بیان اینکه قرار 
گرفتن سمنان در مســیر پرتردد تهران مشهد 
و زیارت بارگاه امام رضا َ)ع( یک فرصت بزرگ 
است گفت: باید از این شرایط حداکثر استفاده 

را در حوزه اقتصادی و فرهنگی برد .

اخبار

شهردار سمنان مطرح کرد :

"محله محور" بودن ، ویژگی اصلی تنظیم بودجه 
سال ۹۹ شهرداری سمنان

 شهردار ســمنان گفت : بودجه ریزی 
سال آینده مناطق مبتنی بر محله ها و 
بر اساس نیازها و پروژه های هر یک از 

محالت برنامه ریزی می شود.
  ســید محمد ناظم رضوی گفت: بی 
تردید موثرترین و پایدارترین برنامه برای 
مدیریت شــهری، نظام محله محوری می 
باشد. امروزه لزوم "استفاده از ظرفیت های 
محله ای" و "بازتعریف نقش شهروندان و کنشــگران مدیریت شهری" در سطح محله های 
شهر وهم چنین شناخت مفهوم "برنامه ریزی مشارکتی" و کارکردهای آن در سطح محلی 
ضروری است. ناظم رضوی ادامه داد : به منظور افزایش گرایش شهروندان در مشارکت اداره 
شهر و بهبود کیفیت زندگی شهری و همچنین ارتقاء فرهنگ شهری و محله ای ، مدیریت 
شــهری باید در مسیر خواست شهروندان حرکت کند لذا شهرداری سمنان در نظر دارد تا 
بودجه ســال ۹۹ را بر اساس محله های سطح شهر تنظیم و تصویب نماید؛ به صورتی که 
برای ۴۰ 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 گردد.وی  افزود : محله محور 
بودن عملکرد عمرانی و خدماتی شــهرداری سمنان می تواند رضایتمندی هر چه بیشتر 
شــهروندان را نیز در سال آینده به همراه داشــته باشد.شهردار سمنان تصریح کرد : برای 
بودجه ریزی سال ۹۹ شهرداران مناطق با برگزاری جلسات متعدد با معتمدین و افراد موثر 
محلی در محله های مختلف شــهر، مســائل و نیازهای محله ها را شناسایی و به معاونت 
برنامه ریزی و هماهنگی انعکاس می دهند تا نســبت به بودجه ریزی هر محله بر اســاس 

نیازهایشان صورت پذیرد.

پیاده راه امام خمینی )ره(  در راستای
 توسعه گردشگری شهری و ایجاد زیست شبانه 

برای توسعه گردشــگری شهری و ایجاد 
زیست شبانه ، پیاده راه ظرفیتی است که 

می تواند در این زمینه مطرح باشد . 
خیابــان امام )ره( با دارابــودن ظرفیتهای 
گردشــگری تاریخی و مراکز اقتصادی شهر و 
نزدیکی به مراکز مذهبی شهر از ظرفیت ویژه 
برای پیاده راه شــدن برخوردار اســت که در 
حال حاضر بدنه سازی این خیابان با مشارکت 
صاحبان اصناف آغاز شده و بزودی کف سازی 

آن هم در محدود میدان شریعتی تا چهارراه مازندران آغاز می شود .  

بازسازی درمانگاه تدین  
در راستای ایجاد  موزه سلامت  

عملیات اجرایی راه اندازی موزه ســالمت در ساختمان تاریخی درمانگاه تدین با 
مشارکت دانشگاه علوم پزشکی سمنان آغاز شده است.  

سمنان با دارابودن تاریخ چند هزارساله از شهرهای تاریخی ایران است و ایجاد موزه ها 
در جهت ارتباط بین فرهنگ ها و آداب و رسوم ملت ها بسیار موثر است.  وی تصریح کرد: 
با توجه به قرارگیری ســاختمان تاریخی درمانگاه تدین در مرکز شهر سمنان، با مشارکت 
دانشگاه علوم پزشــکی 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 دانشــگاه 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 ۱۳۱۵ و توسط آقای فضل اهلل فامیلی )تدین(، در خیابان شهید رجایی فعلی ساخته 
شــد، اکنون در اختیار دانشگاه علوم پزشکی اســت و به عنوان مرکز بهداشت و درمانگاه 
فعالیت می کند. مساحت زیربنای ساختمان اصلی این بیمارستان حدود ۱۲۰۰ متر مربع 
می باشــد. این بنای تاریخی دارای المان های معماری دوران پهلوی شامل آجر نما، رخ بام، 
ســر ستون های خاص و سایر عناصر ارزشمند معماری ایرانی است که هر یک به زیباها و 

غنای فرهنگی آن افزوده است

برگزاری مجموعه برنامه های "سمنان
شهر دوستدار کودک"  

آماده سازی شهر برای مشــارکت پذیری کودکان در طرح های مرتبط با کودکان، 
برگزاری جشنواره ها ی مختلف برای کودکان، آماده سازی شهر متناسب با نیازهای 
کودکان، ایجاد فضای سبز و طبیعت همسو با عالقه کودکان و ایجاد فضای نشاط و 
سرگرمی در نقاط مختلف شهری از اقداماتی است که برنامه ریزی و زیرساخت های 
آن تهیه و از نوروز 98 آغاز و عالوه بر ایجاد شهری شاد، بستری مناسب برای حضور 

گردشگران داخلی و خارجی شد. 
برگزاری جشــن ها، کارناوال شادی، حضور مهمانان برتر کشوری در حوزه ی کودک و 
نوجوان، ایجاد ایستگاه ها و جشنواره های تخصصی ، پویش کتاب  و از همه مهمتر حضور 
پرشور کودکان ایران به همراه خانواده در عید نوروز امسال در قالب جشنواره عیدانه نوروز 

۹۸ ، در شهر سمنان، شهری متفاوت و شاد را به همراه داشت.

شهرک بزرگ بازیافت سمنان اولین در کشور 
شهرک بزرگ بازیافت ســمنان اولین شهرک ضایعات ساماندهی 

شده در کشور می باشد.  
ســید محمد ناظم رضوی گفت: بحث تفکیــک زباله در مبدا و بازیافت 
مواد با ارزش موجود در زباله شــهري و اســتفاده مجــدد از آنها از جهات 
مختلف بهداشتي، زیســت محیطي، اقتصادي، اشتغال زایي و غیره مطرح 
اســت و تقریبا در تمامي شهرهاي ایران، جداســازي 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 پســماندهای کارگاهی با 
توجه به ترکیبات مختلف مواد، جنبه های سازگاری و ناسازگاری در عملیات 
جمــع آوری، دفع و از همه مهم تر مســئله بازیافت در چارچوب برنامه های 
محیط زیســت هر منطقه دارای اهمیت خاصی است که می بایستی مدنظر 
به صورت خام از شهر،رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، شهرک بزرگ بازیافت قرار گیرد. به منظور راه اندازی صنایع تبدیلی،خارج نشــدن مواد بازیافتی 

سمنان با اعتبار سه میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۲۰هکتار در هشت 
کیلومتری سمنان ایجاد شده که قابلیت استقرار حداقل ۱۰۰ انبار ضایعاتی 
را دارد. وی اظهــار کرد : خرید ، فروش و جمع آوری ضایعات بدلیل وجود 
مشکالت زیســت محیطی و بهداشت 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 اســتقرار در این شهرک ، فعالیتهای خود را انجام 
دهند .  ناظم رضوی با اشاره به واگذاری ۳7 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 ۱۶قانون 

مدیریت پسماند برخورد قانونی می شود .

شهردارسمنان عنوان کرد؛

ین شهرساز در توسعه گردشگری شهر سمنان   وم استفاده از ظرفیت خیر لز
خیرین شهرساز می توانند با مشــارکت در استفاده بهینه از 
ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی شهر ،زمینه رشد و توسعه پایدار 

را تقویت کنند .  
سید محمد ناظم رضوی به اســتفاده بهتر از ظرفیت معبر 
بودن شهر و عبور میلیونی زائران بارگاه امام هشتم اشاره کرد 
و گفت : ظرفیت بسیار مناســبی جهت اسکان آسان و امن با 
خدمات رفاهی و پذیرایی برای زائران در ورودی غرب سمنان 

ایجاد شده است که مورد استقبال زائران قرار گرفته است .  
وی ادامه داد : در این کمپ ســازه اقامتی دسته جمعی نیز 
برای زائران کاروانی پیش بینی شده که می تواند مورد استفاده 

زائران داخلی و خارجی قرار گیرد .  
ناظــم رضوی گفت : با کمک و مشــارکت خیرین می توان 
نمونه مشــابه این کمپ را در ورودی شرقی شهر دایر نمود تا 

خدمات رسانی به زائران و مسافران بهتر صورت گیرد .  
شهردار ســمنان به ظرفیت امامزاده ها و بقاع متبرکه شهر 

اشــاره کرد و گفت : این مراکز می توانند در مســیر توســعه 
و رونق صنعت گردشــگری مذهبی قرار بگیرند. با ســاخت و 
تجهیــز مراکز اقامتی ارزان قیمــت در محدوده این مراکز می 
توان زمینه های ماندگاری مســافران را فراهم آورد. اســتفاده 
از ظرفیت مشــارکت خیرین می تواند  به توســعه گردشگری 
مذهبی منجر شــود .  وی به ظرفیت احیای مجاری آب و باغ 
راه های شــهر اشــاره کرد و گفت : احیا و بازآفرینی چند باغ 
راه و مجاری آب از ســوی شــهرداری در سال قبل اجرا شد و 
چندین محله در دستور کار قرار دارد.موارد جدیدی در زمینه 
بازآفرینی محالت شــهری و باغ راه ها احصا شده  که خیرین 

می توانند در این زمینه اقدامات خود را انجام دهند.  
شهردار ســمنان همچنین به سیاســتهای بازآفرینی بافت 
های فرسوده و ناکارآمد اشــاره کرد و اظهار امیدواری کرد تا 
با تشکیل مجمع ، خیرین به این زمینه هم ورود پیدا کنند .  

ناظم رضوی تصریح کرد : در هر کاری که خیرین تمایل به 
مشارکت داشته باشندشهرداری مساعدت الزم صورت می دهد.

برنامه ریزی جامع 
تحول دیجیتال گردشگری سمنان  

ســید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان با 
اشــاره به الگوی رفتاری گردشگران قبل از 
سفر، هنگام ســفر و پس از آن از برنامه ای 
جامع برای ارائه خدمات دیجیتال به مسافران 
متناسب با هر بخش خبر داد که به شکل گام 

به گام در یک سال آینده اجرا خواهد شد. 
شهردار ســمنان بازاریابی محتوا را مهم ترین 
بخش این برنامه دانست و اظهار داشت: در جامعه 
امــروز مکانی که اثــری از آن در فضای مجازی 
نباشــد گویا اصال وجود خارجی ندارد، به همین 
دلیل است که اولین گام، تولید محتوای دیجیتال 
برای تمام جاذبه های ملموس و ناملموس شــهر 
اســت. وی افزود: تولید محتوای دیجیتال حوزه 
گردشــگری طبق برنامه ای یک ســاله در تمام 
مدیوم های رســانه ای ارائه خواهد شد و محتوای 
متنــی، عکس، ویدیو، انیمیشــن، پادکســت و 
نقشــه های دیجیتال در این برنامــه قرار گرفته 

است. 
ناظم رضوی گفت: در همین راستا همکاری  
برای تولید کتابچه دیجیتال و تولید نقشه جامع 
و گویای گردشگری شــهر سمنان با گروه ایران 
تراول اجرا شد که به زودی در اختیار گردشگران 

قرار می گیرد. 

شهردار ســمنان خاطرنشــان کرد: استفاده 
از فناوری هــای نوظهور از تصاویــر ۳۶۰ درجه، 
واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و گیمیفیکیشن 
به عنوان ابزارهایی برای بهبود تجربه مخاطب از 
شهر اســت که در این برنامه جامع لحاظ شده 
اســت . وی همچنین با اشــاره به نقش پر رنگ 
شــبکه های اجتماعی برای معرفــی جاذبه های 
گردشــگری از لــزوم حضــور پر رنــگ مداوم، 
درگیرانه و با برنامــه در این عرصه صحبت کرد 
و نقش شــهرداری را در این زمینه جهت دهی 
مدیریت این فضا دانســت و اظهار داشت: برنامه 
داریم با اســتفاده از نقش میکرو اینفلوئنسرهای 
حوزه گردشگری در این فضا جریان سازی کنیم 
و به طور مداوم شــهر سمنان را در ویترین نگاه 

مخاطبان سفر قرار دهیم. 
فعالیت های  بــودن  ناظم رضوی هم راســتا 
زیرساختی و تبلیغاتی شهر سمنان را موثرترین 
فرمول برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری 
یادآور شــد و گفت: با توجه به هم سویی مناسب 
بین ارگان های دولتی و آماده سازی بستر برای 
ورود بخش خصوصی در شهر سمنان چشم انداز 
روشــنی در انتهای مسیر تحول گردشگری این 

شهر قرار دارد.

برنامه های "باغ گشت " اقدامی محرک 
برای توسعه گردشگری پایدار شهر سمنان 

"باغ گشت " می تواند اقدامی محرک در جذب 
گردشــگر و تأثیرگذار در اقتصاد شهر موثر 

باشد. 
ســید محمد ناظــم رضوی با اشــاره به نقش 
پروژه هــاي محرك در جذب گردشــگر و یكي از 
سیاست هاي نوین مدیریت شهري که تأثیرگذار در 
اقتصاد شهر می باشد ، گفت : برنامه ریزی اجرای 
بیش از پنجاه برنامه گردشگری شهری "باغ گشت" 
با اســتفاده از ظرفیت باغات و بــاغ راه ها و نظام 
سنتی آبیاری شــهر سمنان ، اقدام محرکی است 
برای توسعه این صنعت در شهر که ماندگاری آن 
از اهداف این دوره مدیریت شهری است.  وی گفت 
: باغ گشــت هاي سمنان )تورآب( كه با محوریت 
حركــت پیاده انجام مي گیرد بــا تعریف مبداء و 
مقصدهاي معلوم از بیــن نقاط داراي جاذبه هاي 
گردشگري و عبور از میان كوچه باغ ها، همچنین 
معابر هویتمند شهر وابسته به شبكه باغ راه هاي 
متصل به استخرهاي ششگانه امكان تجربه كیفي 

بــراي گذران اوقــات فراغت و تفریــح به صورت 
عملي در بافتي تاریخي و طبیعي به شهروندان و 
گردشگران داده مي شود. ناظم رضوی اظهار داشت 
: برگــزاري این تورها كه بــا دعوت از عموم مردم 
انجام مي شود در فرآیندي مشاركتي ضمن جلب 
توجــه عموم مردم به وجود ارزش هاي موجود در 
ابنیه تاریخي و مناظر طبیعي پراكنده و در ارتباط 
با امتداد مســیرهاي هویتمند این شبكه، امكان 
بهره برداري از موضوعات مورد نظر در گردشگري 
شهري تسهیل و اقدامي محرک براي تدوین برنامه 
و ارائه طرح توسعه گردشــگري شهري پایدار در 
شهر ســمنان تلقي مي گردد. شهردار سمنان با 
اشاره به برگزاری بیش از پنجاه برنامه "باغ گشت" 
گفت :  بي شــك تامین زیرساخت هاي مورد نیاز 
و تجهیــز امكانــات الزم براي جلــب ، پذیرش و 
نگهداشت یا افزایش ضریب ماندگاري گردشگران،  
از پیش نیاز ها و پشــتیبان تحقق این نوع برنامه 

ریزي به شمار مي آید. 
وی خاطرنشــان کرد : در کنار برگزاری برنامه 
های باغ گشــت ، برای بهره گیری از ظرفیت ها 
و  جاذبه هاي كوه و كویر اطراف سمنان ، طراحي 
و اجراي پروژه گردشگری  "دورگشت سمنان" در 

دستورکارقرارگرفته است.

شهردارسمنان:

"معبر" بودن سمنان یک فرصت است

4  صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سیده زهرا یعقوبی       سردبیر: آرش یعقوبی        تلفن دفتر مرکزی: 88991927  -  88968616        چاپ: ریحانآخر
 سرپرستی استان سمنان: حسین بابامحمدی         تلفن: 09012333927

Ofogheghtesad.com


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)

