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و  ها  پروژه  از  سمنان  استاندار 
اقدامات در دست احداث شهرداری 

سمنان بازدید نمود .

در بیست و هفتمین روز خرداد ۱3۹۹ مهندس
 علی رضا آشناگر  استاندار سمنان با همراهی 
هماهنگی  معاون  فخری  منوچهر  دکتر  
امورعمرانی،مهندس راضیه شهاب مدیرکل امور 
، دکتر  استانداری سمنان  شهری و شوراهای  
مرکز  شهرستان  فرماندار  دانایی  عباس  سید 
استان  ، دکتر سید محمد ناظم رضوی شهردار 
و اعضای شورای اسالمی شهر سمنان و تعدادی 
سمنان  شهرستان  و  شهری  ارشد  ازمدیران 
شهر  مختلف  مناطق  و  محالت  در  حضور  با 
سمنان از پروژه ها و اقدامات عمرانی و فرهنگی 

شهرداری بازدید نمودند .
در این بازدید 5 ساعته که از ساعت ۶ بامداد سه 
شنبه آغاز شد در ابتدا استاندار سمنان  وهیئت 
همراه با حضور در محله کهنه دژ از نزدیک در 
های  خانه  بازسازی  و  مرمت  عملیات  جریان 
قدیمی این محله از جمله خانه تاریخی دانایی 
و خانه های پیرامونی آن که با هدف بازگرداندن 
هویت سنتی و جذب گردشگر با اعتباری بالغ 
بر سه میلیارد تومان در حال انجام است ، قرار 

گرفت.
آشناگر و هیئت همراه در ادامه به محل احداث 
زائر در غرب  و کمپ  بزرگ سمینا  بازی  شهر 
سمنان رفته و از مراحل تکمیل و ساخت این 
با ۹0  تومان  میلیارد   5 اعتبار  با  که  مجموعه 
انجام است ،  درصد پیشرفت فیزیکی در حال 

بازدید نمودند.
سومین برنامه ی کاری استاندار سمنان و هیئت 
همراه در این بازدید ، حضور در محل احداث 
سمنان  مهر  مسکن  شهرک  در  کومش  پارک 
بود که بمنظور رفاه ساکنین و نیز بهره مندی 
مسافران و گردشگران در زمینی به مساحت 33 
هکتار و پیشرفت فیزیکی ۶0 درصد و با اعتبار 

دو نیم میلیارد تومان در حال احداث است .
استاندار سمنان در این برنامه از نزدیک با مراحل 
ساخت فاز اول این مجموعه شامل خیابان بندی 

، جدول گذاری و آسفالت و ... آشنا شد.
علی رضا آشناگر  وهمراهان در ادامه با حضور در 
محله ی قدیمی و نام آشنای جهادیه سمنان از 
باغ راه انجیال بازدید نموده  و با مراحل مختلف 
ساخت این باغ راه زیبای ۹00 متری با اعتبار دو 

میلیارد تومان آشنا شدند. 
و  سمنان  استاندار  بازدید  ایستگاه  آخرین 
همراهان مرکز مدیریت و کنترل ترافیک سمنان 
در قالب پایش تصویری شهر بود که با حضور 
نماینده ی عالی دولت در استان سمنان افتتاح و 

به بهره برداری رسید .
با  اول  پایش تصویری در مرحله ی  این مرکز 
اعتبار 5 میلیارد تومان و با نصب و راه اندازی 
هدف  با  ترددی  و  سرعت  کنترل  دوربین   35
کنترل ترافیک و ثبت تخلفات ایجاد شده و در 
مجاورت این مجموعه نیز استودیوی رسانه ی 
شهر با تولیدات سمعی و پادکست های صوتی 

تعبیه گردیده است.
طی  بازدید  این  حاشیه   در  سمنان  استاندار 
گفتگوبا خبرنگار ما فعالیتهای شهرداری سمنان 
و  دانست  تقدیر  قابل  را  آفرینی شهری  باز  در 
گفت : یکی از فعالیت های بسیار مهم در جذب 
گردشگر، بهسازی و باطراوت نمودن ورودی ها و 
خروجی های شهر هست که شهرداری سمنان 
بوستان  مجموعه  ساماندهی  با  است  توانسته 
سیمرغ همراه با فضای اختصاصی برای بانوان و 
کودکان و ساماندهی مشاغل مزاحم در شهرک 

صنفی فعالیتهای بسیار خوبی را رقم بزند . 
وی به بازآفرینی بافت تاریخی سمنان اشاره کرد 
و گفت: سمنان شهر تاریخی است و بنیان های 
تاریخی قوی دارد و می بایست با بازآفرینی، این 
شهرداری  های  حرکت  که  نمود  احیا  را  بافت 
سمنان در این زمینه بسیار مناسب و قابل تقدیر 

است . 
استاندار سمنان ضمن تقدیر از فعالیتهای عمرانی 
شهرداری سمنان اظهار داشت : با استمرار این 
بازآفرینی  و  تکمیل شدن مرمت  و  ها  فعالیت 
خانه های تاریخی و باغ راه هایی که شهرداری 
سمنان در دستور کار دارد شهر سمنان آینده 
بسیار خوب در زمینه گردشگرپذیری و دستیابی 

به جایگاه مناسب در زیست شهری را دارد .
مهندس آشناگر با تأکید بر لزوم بهره گیری از 
ظرفیت های موجود برای جذب گردشگر گفت: 
به  در سمنان  توزیع آب شش گانه  استخرهای 

تفرجگاه تبدیل شود.
وی با تأکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های 
و  گردشگری  صنعت  رونق  راستای  در  موجود 
اظهار  مردم  در  نشاط  و  شادابی  روحیه  ایجاد 
در  شش گانه  آب  توزیع  استخرهای  داشت: 

سمنان به تفرجگاه تبدیل شود.
است  شهری  سمنان  که  مهم  این  بابیان  وی 
و  دارد  را  شدن  زیباتر  برای  الزم  ظرفیت  که 
می توان با این شیوه خدمات بهتری برای مردم 

تاریخی  بافت های  ساماندهی  افزود:  کرد،  ارائه 
این شهرستان به عنوان یک اولویت برای تحقق 
اهداف توسعه ای در صنعت گردشگری در دستور 

کار قرار گیرد.

ساالنه ۲۲ میلیون مسافر
 از استان سمنان عبور می کنند

استاندار سمنان با تأکید بر این مطلب که بافت 
خاطرنشان  است،  هویت شهر سمنان  تاریخی 
کرد: با توجه به جلوه های گردشگری و سابقه 
تاریخی تمایل در استان سمنان وجود دارد که 

تعدادی از مسافران در این استان اقامت کنند.
آشناگر بابیان اینکه بخشی از این روند مربوط 
در  این  کرد:  تصریح  است،  دولت  مداخله  به 
ماندن  برای  الزم  اقدامات  باید  که  است  حالی 
شود؛  انجام  تاریخی  و  قدیمی  بافت  در  مردم 
مردم  برای  تاریخی  بافت  در  سکونت  درواقع 
صرفه اقتصادی داشته باشد تا انگیزه الزم برای 
مشارکت در حفظ بافت تاریخی شهر ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه ساالنه ۱۹ تا 22 میلیون 
مسافر و زائر امام رضا )ع( از مسیرهای مواصالتی 
این استان تردد می کنند، بیان کرد: تبدیل این 
رویکرد  یک  به عنوان  مقصد  به  معبر  از  استان 
مهم در گام های هشتگانه توسعه استان دنبال 

می شود.

ضرورت ایجاد جذابیت شهری 
و اصالح ورودی ها

شهری،  جذابیت  ایجاد  گفت:  سمنان  استاندار 
ایجاد  بوستان ها،  احداث  شهر،  ورودی  اصالح 
بوستان های  و  مسافران  اتراق  برای  مکان هایی 
که  است  اقداماتی  بانوان،  و  کودکان  تخصصی 
زیست  برای  و  مسافران  برای  را  شهر  چهره 

ساکنان زیباتر می کند.
بیشتر  تصادفات  که  این مطلب  بابیان  آشناگر 
در نزدیکی و حدود 30 کیلومتری شهرها اتفاق 
می افتد، تأکید کرد: ایجاد جذابیت در شهرها و 
زمینه  مسافرانف  اقامت  برای  ورودی ها  اصالح 
کاهش تصادفات را فراهم می کند که این یکی از 
مهم ترین رسالت های شهرداری های استان است.

وی در ادامه از برنامه ریزی برای افتتاح بوستان 
کودک سمنان در هفته دولت خبر داد و گفت: 
مجموعه ویژه بانوان که مجموعه مناسبی است، 
به  شهروندان  برای  شادابی  و  شهری  جذابیت 
همراه دارد و به تکمیل مبلمان شهری نیز در 

این مدت کمک می کند.

نواقص طرح مسکن مهر در سمنان

مهر  به طرح مسکن  اشاره  با  استاندار سمنان 
اقشار ضعیف جامعه  برای  تأمین مسکن  برای 
بیان کرد: تأمین مسکن از طریق طرح مسکن 
نواقصی در جانمایی،  ولی  نبود  بدی  ایده  مهر 
کیفیت ساخت و مشاعات مجتمع ها داشت که 

مانع از یکپارچه سازی این طرح می شود.
مسکن  اجرای  در  که  مهم  این  بابیان  آشناگر 
مهر برخی خدمات برای ارزان تر شدن واحدها 
فدا شد، این دست اقدام ها مشکالت اجتماعی 
از نواقص مهم این طرح بود،  به همراه آورد و 
تصریح کرد: در طرح اقدام ملی تأمین مسکن 
تالش می شود ساخت باکیفیت الزم، با تأمین 

مشاعت و استفاده از مصالح مرغوب انجام شود.
وی با تأکید بر این مهم که ارزان تمام کردن 
نباید باعث کاهش سطح کیفیت شود، ابراز کرد: 
برخی هزینه ها برای تکمیل مسکن مهر پس از 
اجرای طرح تحمیل شد، درحالی که از ابتدای 
طراحی مسکن مهر باید این مسائل دیده می شد.

استاندار سمنان بابیان این مهم که مشکل آب، 
اهالی  برای  دسترسی ها  گاز،  تأمین  فاضالب، 
گفت:فضای  می شود،  پیگیری  مهر  مسکن 
آموزشی، مهدهای کودک، دسترسی به ادارات، 
بوستان ها و مراکز درمانی در طرح مسکن مهر از 
مکان هایی بود که جزو خدمات این مناطق باید 

لحاظ می شد.
همچنین استاندار سمنان در حاشیه ی افتتاح 
مرکز مدیریت و کنترل ترافیک سمنان  با اشاره 
به نقش مهم این گونه مراکز در کنترل ترافیک 
و رصد دقیق تصویری تردد در سطح شهرهای 
استان گفت : پایش تصویری هم برای شهرها و 
هم در مسیر جاده های استان یکی از ضروریات 
از  جلوگیری  و  سرعت  کنترل  برای  اساسی 
تصادفات درون و برون شهری می باشد و الزم 
است تا برای حفاظت و حراست از جان مردم از 
تکنولوژی روز و تجهیزات مناسب استفاده نماییم 
استاندار سمنان گفت : بر اساس قانون ، وظیفه 
و  شهری  برون  های  تردد  رصد  و  نظارت  ی 
کنترل ترافیک جاده ای به سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان سپرده شده است 
که عملیات اجرایی مرتبط با این امر هم اینک 
نتایج  و  است  انجام  حال  در  مستمر  بصورت 
گزارشات این مجموعه بصورت منظم در اختیار 
و  گرفته  قرار  مرتبط  مسئوالن  و  کارشناسان 

تحلیل و ارزیابی می گردد. 
حضور  به  اشاره  با  ادامه  در  سمنان  استاندار 
در   : گفت  مرکز  این  در  خود  پیش  چندی 
تا  نمودم  اصرار  مرکز  این  از  من  قبلی  بازدید 
که  موثری  و  مثبت  تاثیر  بدلیل  مجموعه  این 

در تامین امنیت شهروندان دارد بصورت کامل 
و همراه با تمامی تجهیزات مورد نیاز راه اندازی 
گردد که خوشبختانه شاهدیم که امروز این مرکز 
قابل  امکانات مناسب و در حد  با  مهم شهری 
قبول آماده بهره برداری می باشد و بی تردید 
تاثیر مستقیم در  بر  این مجموعه عالوه  ایجاد 
کنترل ترافیک و گسترش فرهنگ بهینه ی تردد 
در سطح شهر سبب خواهد شد تا ضمن کاهش 
بدون حضور  و  مردم  و  پلیس  میان  اصطکاک 
فیزیکی پلیس در خیابانها امکان ثبت تخلف و 
اعمال قانون برای رانندگان متخلف فراهم گردد .

تالش  از  باتمجید  همچنین  سمنان  استاندار 
مدیران شهری سمنان در ایجاد استودیو رسانه 
ی شهر در مجاورت مرکز کنترل ترافیک گفت : 
ایجاد این مجموعه ی فرهنگی می تواند موجب 
انتقال دانش و آگاهی های مورد نیاز مردم در 
طول  در  شهرها  ترافیکی  فرهنگ  ی  توسعه 
24 ساعت شبانه روز باشد و لذا باید با استفاده 
درست از این ظرفیت مهم ، در تحقق این هدف 

تالش نمود .
استاندار سمنان در پایان این گفتگو با تاکید بر 
لزوم تکمیل و بروز رسانی تجهیزات و امکانات 
تصویری  پاالیش  و  ترافیک  کنترل  مراکز 

شهرستانهای استان تاکید کرد.
ترافیک  کنترل  و  مدیریت  مرکز  است  گفتنی 
سمنان در مرحله اول با نصب و راه اندازی 35 
دوربین اقدام به رصد و پایش تصویری میادین 
و معابر اصلی شهر سمنان نموده و در آینده ای 
نزدیک و افزایش دوربین های کنترل سرعت و 
ترددی تمام معابر و میادین مرکز استان تحت 

رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت
همچنین در این آیین افتتاح مسعود میرشریفی 
سرپرست سازمان مدیریت ومهندسی حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری سمنان در گفتگو با خبرنگار 
ما اظهار داشت : از موضوعات با اهمیت در حوزه 
مدیریت شهری حرکت به سمت هوشمندسازی 
است و راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهری در 
راستای دستیابی به شهر هوشمند از جمله این 

اقدامات است. 
میرشریفی گفت : استفاده از سامانه های حمل 
و نقل هوشمند در دیگر شهرها راهکاری مناسب 
بهبود  که  بوده  شهری  ترافیک  کنترل  برای 
بسزایی در حل مسائل ترافیکی شهرها داشته 
است.از این رو این موضوع از جمله ضروری  ترین 
برنامه های دارای اولویت برای شهرداری سمنان 

بوده که در سال جاری دنبال شد .
وی از تخصیص اعتباری بالغ بر پنجاه میلیارد 
ریال  برای تهیه دوربین های کنترل، نظارت و 
پالک خوان برای نصب در معابر شهر خبر داد 
افزایش  پایش تصویری شهر در  و عنوان کرد: 
کاهش  همچنین  و  ترافیک  کاهش  امنیت، 

تخلفات رانندگی تاثیر به سزایی دارد.
میرشریفی با اشاره به نصب دوربین های پایش 
تصویری در 7 نقطه و دوربین های ثبت تخلف 
نیز در ۶ نقطه از شهر اظهار داشت : هدف از 
این اقدام شهرداری سمنان ،کاهش هزینه ها در 
خدمات شهری، رصد و مدیریت ترافیک، هدایت 
هوشمند  کنترل  عمومی،  نقل  و  ناوگان حمل 
اتصال  قابلیت  رانندگی،  و  راهنمایی  چراغ های 
به شهر هوشمند و رسانه عمومی، ارتقای سطح 
امنیت شهری، کاهش تخلفات و جرائم، مدیریت 
بحران، امداد رسانی و خدمت رسانی به موقع 

می باشد.
علی اکبر بنی اسدی سرپرست مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری سمنان نیز در حاشیه 
افتتاح استدیو رسانه شهر شهرداری سمنان به 
خبرنگار ما گفت  :تشکیل شبکه رسانه ای در 
شهرداری سمنان  از اقدامات مهم حوزه روابط 
عمومی است . در این شبکه از تمام ظرفیت های 
الزم، شامل رسانه مکتوب )بولتن های خبری 
الکترونیکی  سایبر)درگاه  ،رسانه   ) شهر  افق 
شهرداری و پایگاه خبری شهرداری ( و رسانه 
های صوتی )استودیو رسانه شهر( و رسانه های 

مجازی برای ارتباطات استفاده شده است. 
تکمیل  را  شهر  رسانه  استودیو  اندازی  راه  وی 
شبکه رسانه ای شهرداری دانست و اضافه کرد: 
استودیو رسانه شهر با توان تولیدات رادیویی قابل 
از شبکه رادیو سمنان و فضای مجازی  پخش 
با حضور استاندار سمنان و تعدادی از مسئولین 

ارشد استانی و محلی افتتاح شد.
بنی اسدی به رادیو کودک نیز اشاره نموده و گفت 
: در راستای شهر دوستدار کودک رادیو کودک 
نیز با استفاده از پتانسیلهای استودیو رسانه شهر 
راه اندازی شده که برنامه های متنوعی بصورت 
هفتگی برای کودکان شهر اخالق ارائه می کند . 
الملل  سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین 
شهرداری سمنان خاطر نشان ساخت: راه اندازی 
استودیو رسانه شهر از زمینه هاي مهمي است تا 
شهرداري به عنوان نهاد اجتماعي تمام ظرفیت 
ها و خدمات خود را به شهروندان اطالع رسانی 
نماید همچنین با اجرایی شدن این مهم شاهد 
مشارکت  جلب  و  شهروندی  فرهنگ  ارتقاي 

شهروندان در امور شهر خواهیم بود.

حرکت مطلوب شهرداری سمنان در عمران و بازآفرینی شهری
در آیین بازدید و افتتاح پروژه های شهرداری سمنان با حضور استاندار عنوان شد 


