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گاهنامه تیرماه 1401
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان مطرح کرد:

  ورزش و نشاط اجتماعی  برای فعالیت های فراغتی کارکنان

 استفاده شهرداری از توان شرکت های دانش بنیان

حوزه مدیریت شهری

تِوستونی ِسِمنی ِچِله َچَقِله    

برنامه گردشگری شهرداری سمنان در تیر ماه 1401

  دومین برنامه : بازدید از محله کوشمغان

 عالقمندان برای شرکت در برنامه های پیش بینی شده می توانند در ساعت اداری با

شماره تلفن ۳۳۳۲۵۸00 و همچنین شماره 0۹۳۶۵۲۵00۷4 تماس حاصل فرمایند

 نشست شهردار،  معاونین شهردار و مدیران شهرداری با

فرماندار شهرستان سمنان

 اجرای کف فرش در

 حال تکمیل محوطه

بوستان مسافر

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان خبر داد :

 راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک شهروندان در شهرداری سمنان

خانواده های سمنانی ارتفاعات شهمیرزاد را کوهپیمایی کردند

 افزایش همکاری ها و انتقال تجارب محور دیدار
 شهردار سمنان با سفیر ژاپن

 شهردار سمنان ضمن درخواست انتقال تجارب موفق شهرهای ژاپنی در حوزه های مختلف شهری من جمله
 حمل و نقل ، مدیریت پسماند ، اقتصاد شهری ، گردشگری  گفت : منتظر سرمایه گذاران ژاپنی در سمنان

  هستیم

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، نشست مشترک سید علی مرتضی نژاد شهردار 
  سمنان و  کازوتوشی آیکاوا ، سفیر ژاپن در ایران در محل شهرداری سمنان برگزار شد

 مرتضی نژاد ، در این نشست که با حضور اعضای شورای اسالمی شهر و برخی از مدیران شهری برگزار شد با 
 بیان ویژگی های شهری سمنان گفت : سمنان شهر باغ راه ها و خانه های قدیمی ، با جاده سنگفرش که یادگار

گذشتگان و مسیر تاریخی ابریشم است، در سمنان پیوند و آشتی کویر و کوهستان را می توان نظاره کرد
 وی در ادامه با اشاره به برنامه های بازآفرینی شهرداری سمنان و بازآفرینی باغ راه و ۱۸ بنای تاریخی ، تهیه 

 سند چشم انداز و برنامه راهبردی توسعه بافت های ارزشمند تاریخی و تبیین شرایط، محدوده، نوع و سقف تسهیالت و تعریف وظایف شهرداری و شهروند تحت طرح سراسری بازآفرینی بافت های فرسوده
کشور، شروع کار ما بود

 مرتضی نژاد ادامه داد : با بهسازی و حضور گردشگران در محله ها و محورهای هدف بازآفرینی و اقامت در بناهای تاریخی، شاهد رونق اقتصادی و مورد توجه و کنجکاوی قرار گرفتن مالکین اماکن رها شده یا 
 شهروندان  عالقمند برای تملک و بازسازی خصوصی در بافت شدیم؛ که با تخفیفات و تسهیالت در صدور مجوزهای بازسازی و پایان کار از سوی شهرداری، شاهد مشارکت شهروندی بیشتر و در نتیجه فراهم

 آوردن شرایط افزایش شاخص های زیست پذیری شهری از جمله افزایش امنیت محله ای ، تقویت حس تعلق محله ای برای شهروندان ساکن و همچنین جذاب نمودن و ایمن سازی بافت و مبنای توسعه
سیاست های پیاده محور سازی و بازآفرینی محله های تاریخی شهر خواهیم شد

 شهردار سمنان در پایان ضمن درخواست انتقال تجارب موفق شهرهای ژاپنی در حوزه های مختلف شهری من جمله حمل و نقل ، مدیریت پسماند ، اقتصاد شهری ، گردشگری ، گفت : منتظر سرمایه 
  گذاران ژاپنی در سمنان هستیم

 سفیر ژاپن در ایران نیز ضمن تشکر از ابراز همدردی شهردار سمنان در ترور نخست وزیر ژاپن گفت :  دولت ژاپن همکاری بسیار خوبی با دولت ایران داشته و مشارکت در مدیریت کرونا و اهدای دستگاه 
 ماموگرافی به یک موسسه درمانی در سمنان را نمونه ای از آن بر شمرد و گفت: استان سمنان در زمینه صنعت و گردشگری ظرفیت زیادی را دارا است و شرایط برای همکاری بین دو دولت و حتی شهرداری

  ها نیز فراهم است
 گفتنی است در پایان شهردار سمنان آمادگی شهرداری را برای مشارکت شرکت های ژاپنی در پروژه های سرمایه گذاری و ایجاد اکوموزه آب سمنان ، ایجاد مرکز فرهنگی ایران و ژاپن و همچنین انعقاد 

 قرارداد خواهرخواندگی میان شهر سمنان و شهری از ژاپن اعالم کرد

 عزم جدی شهرداری سمنان  برای احیای  بافت فرسوده و تاریخی شهر
شهردار سمنان در نشست با معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران از اهتمام جدی شهرداری برای ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی شهر خبر داد

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، نشست مشترک حبیب خراسانی ، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران و سید علی مرتضی نژاد

  شهردار سمنان در خصوص مهمترین موارد بازآفرینی بافت فرسوده سمنان ظهر امروز در محل شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد

 سید علی مرتضی نژاد در این نشست با بیان اینکه در شهر سمنان ۵۷3 هکتار مساحت بافت فرسوده و ناکارآمد میانی وجود دارد  گفت : از این ۵۷3 هکتار ، 3۵۷ هکتار بافت تاریخی است

 که ۴۲ هکتار آن را بافت های تاریخی ویژه شامل مسجد امام)ره(، مسجد جامع، امامزاده یحیی)ع(، راسته بازار و بازار شیخ عالالدوله  تشیل می دهد و ۱۲۶ هکتار مساحت سکونتگاه های غیر

رسمی و مابقی بافت ناکارآمد میانی که نه بافت تاریخی بوده و نه سکونت گاه غیررسمی است

 مرتضی نژاد مرمت خانه های تاریخی و بناهایی که به دالیلی فرسوده شده اند و در حوزه بافت تاریخی هستند و توجه به عناصر و ساختمان هایی که در دل این بافت های ویژه قراردارند

 را الزم و ضروری دانست و ادامه داد : شهرداری سمنان تاکنون مرمت و بازآفرینی  ۸ باغ راه و ۱۸ بنای تاریخی را انجام داده و یا در دست اجرا دارد و برای هر کدام از بناهای مرمت شده ،

 کاربری خاص اعم از اقامتی ، فرهنگی و شهروندی تعیین نموده است

  وی با بیان اینکه بافت فرسوده بستری برای اجرای نهضت ملی است و می تواند بخشی از زمین این پروژه را تامین کند به آمادگی شهرداری سمنان در اختصاص این زمین ها در بافت فرسوده شهر اشاره کرد

.شهردار سمنان در ادامه پروژه مجموعه ۱۸هکتاری ساماندهی اطراف امام زاده یحیی )ع( را یادآور شد که دارای دو زیر پروژه پهنه شرقی مسجد امام و پهنه جنوبی امام زاده یحیی)ع( می باشد

  حبیب خراسانی ، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه نشست با تقدیر از فعالیت های بازآفرینی شهرداری سمنان ، پروژه های بازآفرینی شهرداری را مناسب ارزیابی کرد و  برای مرمت ادامه بناهای تاریخی و دیگر پروژه های بازآفرینی قول مساعد داد

 خراسانی در خصوص طرح اقدام ملی در بافت فرسوده گفت : تغییراتی که در وام ساخت این واحدها در حال انجام است ترغیب سازندگان برای نوسازی این بافت ها در قالب طرح اقدام ملی مسکن بیشتر خواهد شد

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان گفت:

 پویایی شهر با تقویت روحیه کار تیمی در شهرداری
معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان همفکری و حمایت از یکدیگر در کار تیمی را ضروری خواند و گفت: روحیه کار تیمی باید در بین تک تک کارکنان مجموعه شهرداری نهادینه شود

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، به گزارش خبرگزاری ایمنا ، قاسم ملکدار معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان در نشست مدیران  که عصر روز گذشته
 )شنبه( در محل سالن شهید بابایی شهرداری سمنان برگزار شد،  اظهار داشت : پاسخگویی به انتظارات و جلب اعتماد عمومی شهروندان و خدمات رسانی در مجموعه ای مانند شهرداری مستلزم یک

کار تیمی و منسجم همراه با همدلی و همزبانی است

 وی همفکری و حمایت از یکدیگر در کار تیمی را ضروری خواند و افزود : کمترین تاثیرات آن کاهش هزینه ها، ممانعت از دوباره کاری ها، افزایش بهره وری ها و طبیعتاً افزایش رضایت عمومی
خواهد بود

 وی اعتماد سازی  بین اعضای گروه را مهمترین مولفه تاثیرگذار بر روحیه کار تیمی بیان کرد و گفت: روحیه کار تیمی باید در بین تک تک کارکنان مجموعه شهرداری نهادینه شود

 وی با تقدیر از تالش های صورت گرفته درنمایشگاه مدیریت شهری سمنان که به مدت ۴ روز و بمناسبت هفته شهرداری برپا شده بود گفت : امروز می بینیم که کارکنان شهرداری با همبستگی و
 ایفای وظایف در نقش های تعیین شده توانسته اند بسترهای توسعه و تعالی شهرداری را فراهم کنندکه برپایی نمایشگاه در مدت زمان کم یکی از نمونه های آن بود

 معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان خاطرنشان کرد : مدیران شهری می بایست با وحدت ، همدلی و محبت و با بهبود عملکرد خود، مطالبات مردم را محقق ساخته و با برنامه ریزی
 صحیح برای مدیریت شهری در همه حوزه ها اعم از عمرانی ، فرهنگی ، خدمات شهری با جذب سرمایه گذار، نخبگان و مشاوران خبره در جهت تصمیم گیری درست در زمینه های مختلف اهتمام

داشته باشند

ملکدار تاکید کرد : کار تیمی در مدیریت شهر به منظور ارائه خدمات بهتر و عادالنه به شهروندان مالک عمل در شهرداری سمنان است



۲۳ بولتن خبری

دیدار نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان با شهردار و مدیران شهری

دیدار جانشین سپاه استان با شهردار و مدیران شهری

 همایش ورزش صبحگاهی کارکنان به مناسبت هفته شهرداری

نشست هم افزایی بین فعاالن استان با هدف توسعه گردشگری در سمنان  برگزار می شود

 شهردار سمنان گفت: نشست هم افزایی بین فعاالن استان با هدف توسعه گردشگری در اوایل

آبان سال جاری در سمنان برگزار خواهد شد

نصب ریل های بتنی مخازن تخلیه پسماند در سطح شهردیدار نماینده مردم و اعضای شورا با شهردار و مدیران شهری
تقدیر نماینده ولی فقیه از غسال آرامستان سمنان

 نشست هم اندیشی پیرامون بررسی و ارائه راهکار جهت

 آموزش های شهروندی به شهروندان در فضای مجازی

به مناسبت گرامیداشت دهه والیت و روز عفاف و حجاب برگزار شد؛

 اجرای آسفالت دستی در محوطه وادی السالم

 اجرای فاز دوم پیاده راه بلوار سردار شهید حاج قاسم

 اجرای فاز دوم پیاده راه بلوار سردار شهید حاج قاسم

پویش جمع آوری کتاب ها
 کتاب های درسی و ... به همراه کاغذ های باطله خود را به دفاتر مدیریت مدارس تحویل دهید و به

چرخه بازیافت کمک کنید

زمان: از ۲۲ تیرماه لغایت ۷ مرداد ماه 1401

جهت اطالع بیشتر و هماهنگی با شماره  0۲۳۳۳۳۳۷4۶00 داخلی 1۳ تماس حاصل فرمایید

لزوم آموزش کاهش تولید زباله و تفکیک پسماند از مبداء در سنین پایه 

میز خدمت در راستای خدمت به همشهریان سمنانی

میز خدمت در راستای خدمت به همشهریان سمنانی


