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تجلیل از استاد فرهنگ شکوهى شاعر 
پژوهشگر عامه و زبان سمنانى در 
چهاردهمین نشست کتاب خوان 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهردارى سمنان، نشست ”سمنان واقعیت مجازى“ 
در محل سالن جلسات مخابرات منطقه سمنان با 
حضور مدیر مخابرات منطقه و کارشناسان و معاونین 
این سازمان، شهردار، معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانى شهردارى، رئیس و نایب رئیس شوراى 
اسالمى شهر و جمعى از مدیران شهرى برگزار شد 
سید على مرتضى نژاد شهردار سمنان در این نشست سید على مرتضى نژاد شهردار سمنان در این نشست 
با اشاره به سفر هفته گذشته سفیر چین به همراه 
معاون وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى به استان سمنان و عضویت سمنان در 
موسسه ائتالف شهرهاى گردشگرى جاده ابریشم، 
اظهار کرد: باید با توجه به ظرفیت ها؛ زیرساخت 
هاى شهر هوشمند، متاورس و واقعیت مجازى را 
طورى فراهم کرد تا در آینده نزدیک بتوان از این طورى فراهم کرد تا در آینده نزدیک بتوان از این 
زیرساخت ها در راستاى بهره مندى از ظرفیت 
قرارگیرى در مسیر جاده ابریشم نوین در حوزه هاى 
مختلف اعم از اقتصادى و گردشگرى و ... استفاده 

کنیم. 
وى افزود: شهردارى سمنان براى تحقق شهر 
هوشمند اقدامات فراوانى را در دوره فعلى و گذشته 
مدیریت شهرى انجام داده است که نیازمندیم تا این 
اقدامات با اقدام دیگر دستگاه هاى مربوطه از جمله 
مخابرات منطقه سمنان جمع بندى شود و مشخص 
نماییم در چه نقطه اى هم اکنون قرار داریم که 
بتوان نقشه راهى را براى رسیدن به نقطه مطلوب 
ترسیم نموده و در جهت آن گام هاى بعدى را با ترسیم نموده و در جهت آن گام هاى بعدى را با 

مشارکت یکدیگر برداریم. 

در ادامه این نشست، مجید دارایى مدیر مخابرات 
منطقه سمنان با اشاره به تالش این مجموعه در 
راستاى ایجاد سمنان مجازى و تحقق شهر هوشمند، 
متاورس و فناورى هاى دیجیتال، اظهار کرد: در کنار 
شهردارى و مخابرات، سایر دستگاه هاى خدمات 
رسان هم باید به این موضوع ورود جدى کنند تا 
موضوع ایجاد متاورس در سمنان براى ارائه خدمات 

هوشمند به شهروندان سمنانى تکمیل شود. هوشمند به شهروندان سمنانى تکمیل شود. 
وى افزود: اجراى متاورس، شهر هوشمند و فناورى 
هاى دیجیتال در سمنان پروژه مسئله کالنى مى 
باشد که باید با برنامه ریزى هاى بیشتر به سوى آن 
گام برداشت و موضوع سرمایه گذارى در آن بسیار 
مهم مى باشد، زیرا براى دستیابى شهروندان به این 
خدمات نیاز به ملزومات و تجهیزاتى هست که باید 
به صورت جامع در نظر گرفته شود؛ لذا در گام اول 
با پیش بینى این ملزومات و سرمایه گذارى بر روى با پیش بینى این ملزومات و سرمایه گذارى بر روى 
آن باید خدمات دستگاه هاى مختلف را از طریق این 
بستر در اختیار شهروندان قرار دهیم که در این 
زمینه مى توان از ظرفیت بخش خصوصى و طریق 

ترغیب آن براى سرمایه گذارى استفاده کرد. 
در ادامه ، مشاور مرکز تحقیقات شهر هوشمند و 
حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص 

محورهاى این نشست پرداختند. 

نشست و بازدید مشترك شهردار و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر با شرکت سرمایه 

گذارى مسکن نوین پایدار در راستاى  ایجاد 
پروژه هاى جدید شهرى 

مجتبى اعوانى در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: کودکان در سنین 
پایین آماده دریافت تجربیات بیشتر هستند و کنجکاوى باالیى دارند؛ بنابراین 
دوران کودکى مى تواند زمان مناسبى براى آشنایى کودکان و دانش آموزان با 

عادت هاى سالمى نظیر بازیافت باشد. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهرى شهردارى سمنان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهرى شهردارى سمنان 
خاطرنشان کرد: در ماه جارى کودکان نوآموز در پیش دبستانى هاى فرشتگان 
نجات، محراب، طاها، عالمه امینى، صبح امید، مروارید، فرشته هاى کوچولو، 
ژاهو، سینا، سما، شهر ادب، صبا، کیمیا، مهراندیشان، مهرگان، میعاد، روشا و 
رفاه با استفاده از نمایش عروسکى، تولید و انتشار محتواى آموزشى و فرهنگى 
مانند موشن گرافى، بنر، پوستر و بروشور تحت تعلیم مفاهیم مدیریت پسماند 

قرار گرفتند. 


