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

توسعه صنعت گردشگری شهری سمنان

اخبار شهری سمنان

با امضای تفاهم نامه گردشگری بین شهرهای تهران و سمنان

عباس آل بویه رئیس شورای استان
درجلسه مشورتی روسای شوراهای شهر و
شهرستان بیان کرد؛

سرمایه گذاری  ،بهترین شاخص
جهت ایجاد درآمد پایدار

با هدف راهکارهای
ایجاد درآمد پایدار و
جذب سرمایه گذار،
جلسه ای با حضور
دکتر عسگری معاون
هماهنگی امور اقتصادی
 ،مدیران کل استانداری سمنان و روسای شوراهای
شهر و شهرستان در سالن مدیریت بحران استانداری
برگزار شد  .رئیس شورای استان تعامل فی مابین
شوراها و دستگاههای اجرایی علی الخصوص حوزه
معاونت هماهنگی اقتصادی را مهم دانست و گفت
 :کاهش تسهیالت به شهرداری ها و دهیاری ها از
سوی دولت و همچنین کاهش ساخت و ساز  ،منجر
به توجه ویژه تر به سرمایه گذار در ایجاد درآمدپایدار
شده است.عباس آل بویه افزود :با توجه به نزدیک
شدن به زمان تعرفه نویسی و تاکید در ایجاد درآمد
پایدار  ،باید راهکارهای مناسب جهت ارائه بسته های
تشویقی برای سرمایه گذاری را در نظر گرفت.وی یکی
از مشکالت موجود درشهرها را کشف معادن ،سروصدا
و گردوغبار ناشی از آن عنوان کرد و گفت :متاسفانه
اغلب در این مناطق بخاطر شکایت مردم از سروصدا
معادن  ،باعث عدم جذب سرمایه گذار شده وهمین
امر گاها سرمایه گذار را وادار به رها کردن سرمایه خود
و نیمه کاره ماندن پروژه می کند.آل بویه از مشکالت
حفاری در شهرستان ها سخن گفت و افزود :شرکت
های حفار قوانین خاص خود را دارند و ما نیز در
تعرفه ها قوانینی را نوشتیم که با آنها همخوانی ندارند
همین امر مشکالتی را برای شهرداری ها ایجاد کرده
است .این مقاممسئول ادامه داد :دستگاههای اجرایی
خدمات رسان و حفار موظفند برنامه ها و پروژه های
عمرانی و خدماتی خود را به شهرداری و شوراها ارائه
دهند چرا که حفاری های مکرر و بدون برنامه گاها
صدمات جبران ناپذیری به آسفالت معابر وارد کرده و
شهرداری ها را نیز متحمل هزینه سنگینی می نماید .
رئیس شورای استان با توجه به مشکل بودجه
دستگاههای اجرایی گفت  :دستگاههای اجرایی نیز
دارای محدودیت هایی در بودجه هستند ما خودمان
باید به دنبال راهکار جهت جذب سرمایه گذار
وخدمات در شهرها و روستاها باشیم .
آل بویه شوراها را بازوان قوی برای دستگاههای
اجرایی دانست وتاکید کرد :وظیفه ما مدیریت برنامه
ریزی است  .شوراها باید حلقه واسطه بین مردم و
دستگاههای اجرایی باشند .در پایان اینجلسه مقرر
شد جهت تبادل نظر وهمفکری فیمابین شوراهای
شهرهای استان  ،نمایندگانی جهت تشکیل شورای
مشورتی کاندید که ازمیان آنها سید مسعود سیادتی
از شورای شهر سمنان بعنوان رئیس شورای مشورتی
و قادری از شورای شهر دامغان بعنوان منشی انتخاب
شدند.
به مناسبت گرامیداشت هفته سالمندان برگزار شد؛

اردوی یک روزه با نشاط در جهت
تکریم سالمندان شهر سمنان

سازمان فرهنگی اجتماعی
و ورزشی شهرداری سمنان به
مناسبت هفته جهانی سالمند
و با توجه به گرامیداشت این
هفته و تکریم سالمندان یک
روز شاد و با نشاط را برای
تعدادی از سالمندان شهرمان
رقم زد .سرپرست سازمان
فرهنگی اجتماعی و ورزشی
شهرداری سمنان گفت:
اردوی یک روزه فرهنگی
ورزشی سالمندان به
شهمیرزاد به همراه یک دوره مسابقات ورزشی یک شنبه
 ۱۴مهر ماه (آقایان و بانوان) به مناسبت گرامیداشت
هفته جهانی سالمند و تکریم آنان برگزار شد.عباس
بابایی اظهار داشت :در این اردوی یک روزه ،سالمندان
از برنامه های تفریحی شامل فعالیت های ورزشی و
گشت و گذار در فضاهای طبیعی ،شعرخوانی استفاده
کردند و اوقات خوشی را در کنار هم سپری کردند.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به دغدغه سالمندان و
حفظ سالمت آنان یکی از رویکردهای مدیریت شهری
است افزود :این سازمان در همین راستا برنامه بازدید
و عیادت از سالمندان و اجرای مسابقات فرهنگی و
ورزشی را برپا کرد که مورد استقبال سالمندان شهرمان
قرار گرفت .بابایی در ادامه با بیان اینکه سالمندان
سرمایه های گرانبهای زندگی هستند  ،تصریح کرد:
سالمندان به عنوان سرمایه های فکری و گنجینه های
ارزشمند یک کشور محسوب می شود قشری ارزشمند
که از تجربه و اندیشه آنان می توان در جهت پویایی
و نشاط جامعه بهره برد و با برنامه ریزی های حمایتی
و صحیح کوشید تا دوره سالمندی به برهه ای طالیی
در زندگی هر فردی تبدیل شود .سرپرست سازمان
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان هدف از
برگزاری این مسابقات در بین سالمندان را افزایش و
تقویت روحیه نشاط و شادابی در بین سالمندان و ایجاد
همبستگی اجتماعی ،افزایش انگیزه و روحیه امید به
زندگی در بین آنان عنوان کرد .عباس بابایی بیان کرد:
در این مسابقات شرکت کنندگان که در رده سنی باالی
 ۶۰سال حضور داشتند ،در دو بازی از جمله دال پالن
و دارت رقابت کردند که در پایان به نفرات برتر به رسم
یادبود جوایزی اهداشد

محمودرضا دارایی مدیر گردشگری شهرداری
سمنان در گفتگو با خبر نگار ما گفت :با هدف
مشارکت و برقراری همکاری های متقابل و انتقال
تجربیات در زمینه توسعه صنعت گردشگری
شهری و فراهم نمودن زمینه ارائه خدمات
گردشگری به شهروندان انعقاد تفاهمنامه با ستاد
گردشگری شهرداری تهران ،صورت گرفت.

دارایی افزود  :در نشست مشترک نمایندگان
شهرداریهای تهران ،قزوین ،سمنان ،قم و ورامین،
تفاهمنامهای بین ستاد گردشگری پایتخت و
شهرداریهای هر یک از شهرهای نامبرده منعقد شد
تا از طریق هماندیشی و همافزایی ،نتایج شایستهای در
رونق گردشگری این شهرها حاصل شود .وی با اشاره به
نقش جاذبه های گردشگری سمنان و تهران و نزدیکی

مسیر ،بیان داشت  :ایجاد هرچه بهتر شهر گردشگری
 ،همچنین افزایش و جذب سرمایه گذار در این حوزه
از مهمترین اهدافی است که در انعقاد تفاهم نامه های
توسعه گردشگری دنبال می شود و در آینده ایی
نزدیک تفاهم نامه گردشگری با شهر قزوین نیز انجام
می شود  .مدیر گردشگری شهرداری سمنان گفت
 :در سند برنامه های راهبردی سمنان  ،گردشگری

الویت اول توسعه مطرح شده و برای اجرایی شدن این
تفاهم نامه به یک برنامه ریزی جامع نیاز داریم تا
بتوانیم ضمن برجسته نمودن جاذبه های گردشگری
سمنان  ،زمینه را برای معرفی بهتر به جامعه پرمخاطب
شهر تهران فراهم نموده و توسعه گردشگری را رقم بزند
که تحقق این مهم نیازمند همکاری همه دستگاههای
مربوط است  .شایان ذکر است در مراسم امضای این

تفاهم نامه که به مناسبت روز تهران در عمارت تاریخی
کوشک امیر سلیمانی این شهر انجام شد مهدی سیف
رییس ستاد گردشگری شهرداری تهران ،حمید قاسمی
معاون برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری سمنان ،
محمودرضا دارایی مدیر گردشگری شهرداری سمنان
و مدیران گردشگری شهرهای قم  ،ورامین و قزوین
حضور داشتند .

شهردار سمنان تاکید کرد :

ضرورت تبدیل سمنان از شهر خودرو محور به شهر انسان محور

سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان در مراسم تجلیل از نمونه های

ترافیکی که به همت فرماندهی پلیس راهور استان سمنان برگزار شد گفت که
باید سمنان از شهر خودرو محور به شهر انسان محور تبدیل شود.
سید محمد ناظم رضوی با اشاره به جایگاه و نقش اصلی انسان در برنامهریزیها
و سیاستگذاریهای شهری اقدامات انجام شده در خصوص انسان محوری را کافی
ندانست و بر ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی ،استفاده از دوچرخه و پیاده راه سازی و
بازنگری معابر موجود تاکید کرد  .ناظم رضوی به اقدامات شهرداری سمنان در این راستا
اشاره کرد و گفت  :فاز اول سامانه پایش تصویری شهر با همکاری پلیس راهور به زودی

راه اندازی شده که عالوه بر افزایش امنیت بیشتر در حوزه ترافیک و ترددهای شهری ،
اعمال نظارت دقیق تر نیز بر رفتار رانندگان صورت می پذیرد .وی در ادامه بیان کرد :
راه اندازی سامانه های دوچرخه سواری و ایستگاه های مربوطه در راستای تاکید سازمان
شهرداری ها در دستور کار شهرداری قرار دارد و به زودی طرح روزهای بدون خودرو
نیز اجرا می شود  .شهردار سمنان اظهار امیدواری كرد كه با اجرای طرح پیاده محور
نمودن خیابان امام خمینی (ره)  ،مراحل مقدماتی پارکینگ های مکانیزه و غیرمکانیزه
در مناطق مرکزی شهر نیز عملیاتی شود.

برگزاری "مهرواره کودک  ،بازی سالمت "در راستای سمنان شهر دوستدار کودک
"مهرواره کودک  ،بازی سالمت "در راستای سمنان شهر دوستدار کودک برگزار
می شود  .مریم معتمدی  ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان با اعالم این
خبر گفت  :شهرداری سمنان فعالیتهای خاصی را برای گرامی داشت هفته ملی کودک
پیش بینی نموده که برگزاری مهرواره کودک بازی و سالمت یکی از این برنامه هاست .
معتمدی با اشاره به نامزدی احتمالی رسمی سمنان در شهرهای دوستدار کودک ایران  ،اعالم
کرد  :اجرای برنامه های مختلف در حوزه کودک از الویتهای اصلی اداره شهر دوستدار کودک
شهرداری سمنان است که به موازات فعالیتهای شهرسازی حوزه کودک پیگیری می شود و می
بایست در کنار فعالیتهای عمرانی  ،برنامه های فرهنگی و فراغتی مناسبی را برای این قشر از جامعه

اجرا نمود  .معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان با اعالم رضایت از عملکرد دوماهه اداره
شهر دوستدار کودک که در ذیل معاونت شهرسازی و معماری تشکیل شده  ،خواستار همکاری
سایر نهادها و دستگاه های فعال در حوزه کودک با این اداره شد تا با هم افزایی و استفاده از
ظرفیتهای موجود بتوان آینده روشنی را برای کودکان شهر رقم زد  .معتمدی در پایان اشاره نمود
که از اهداف مهم برگزاری "مهرواره کودک  ،بازی و سالمت"  ،سالمت سنجی کودکان شهر با بهره
گیری از متخصصان مجرب حوزه کودک  ،روانشناسان و متخصصین تغذیه است که با برنامه های
مختلف فرهنگی  ،بازی و خالقیت همراه بوده و در روزهای پایانی هفته ملی کودک با مشارکت
موسسه خیریه مهد کرامت برگزار می شود .

شهردار سمنان خواستار شد :

مشارکت و همراهی اصناف در بازآفرینی بازار سمنان

سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان در نشست
اصناف بازار سمنان ،مشارکت و همراهی آنان را در
بازآفرینی بازار سمنان خواستار شد  .سید محمد ناظم
رضوی با اشاره به جایگاه بازارها به عنوان ستون فقرات

شهر در ادوار تاریخ و جایگاه تاریخی بازار سمنان اظهار
کرد  :بازآفرینی شهری از موضوعات مهمی است که در
دستور کار دولت و همچنین مدیریت شهری قرار دارد
و این موضوع در شهر سمنان در محدوده بافت تاریخی
و به ویژه بازار سمنان از اهمیت خاصی برخوردار است .
ناظم رضوی گفت  :در بازسازی و ساماندهی بازار سمنان
 ،همراهی و مشارکت اصناف می تواند کمک شایانی به روند
پیشرفت اجرای طرح کرده و سبب بازگشت بازار به دوران اوج

رونق خود شود  .وی استفاده از تجارب بازآفرینی بازار در دیگر
شهرها به ویژه تهران را در این زمینه بسیار مهم برشمرد و از
اصناف مستقر در بازار درخواست نمود با شهرداری سمنان و
اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی  ،همراهی و
مشارکت داشته باشند تا این مشارکت منجر به رونق اقتصاد
بازار  ،افزايش اعتماد و مشاركت آنان در آباداني و توسعه پایدار
شهر شود  .شهردار سمنان در ادامه به مهمترین برنامه های
شهرداری سمنان در بازآفرینی بازار اشاره کرد و گفت  :کف

سازی  ،بهسازی دیواره های بازار  ،بدنه سازی و ساماندهی نهر
آب زیر بازار از اقدامات اولیه ای است که بزودی آغاز خواهد
شد  .وی همچنین افزود :در اطراف بازار پارکینگ های متعدد
پیش بینی شده و فعالیتهای اجرایی پهنه شرقی در ضلع شرقی
مسجد امام (ره) نیز بزودی آغاز خواهد شد  .ناظم رضوی در
پایان نیز به طرح پیاده راه نمودن خیابان امام (ره) اشاره نمود
و بیان داشت که در نیمه دوم ماه جاری عملیات اجرایی آن از
سمت چهارراه مازندان آغاز خواهد شد.

فصل تازه برای تعامل سازنده در توسعه گردشگری شهری سمنان
شهرداری سمنان و اتاق بازرگانی  ،راه های
تعامل سازنده در توسعه گردشگری شهری
سمنان را در نشستی بررسی کردند .
محمودرضا دارایی مدیر گردشگری سمنان با بیان
این مطلب افزود  :به منظور ارائه ایده های نو و با توجه
به نیاز شهر در راستای شناسایی و حمایت موثرین
گردشگری شهری از یکسو و تالش به منظور برقراری

ارتباط بین فعاالن اقتصادی با فعاالن صنعت گردشگری
از سوی دیگر نشست مشترک بین شهرداری سمنان
و با حضور سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان
و اتاق بازرگانی استان سمنان برگزار شد .دارایی ،هم
افزایی برنامه های مشترک در زمینه تقویت موضوعات
وابسته به حوزه گردشگری  ،مشارکت برای حمایت از
فعاالن حوزه گردشگری و تعریف برنامه هایی که موثرین

گردشگری شهری را به هم نزدیک کند از مهمترین
محورهای گفتگوی این نشست برشمرد و افزود :رسیدن
به این اهداف عالی نیازمند همدلی و هم افزایی بین
بخشی نهادهای مرتبط من جمله اتاق بازرگانی است.
وی در پایان بیان داشت در این نشست به چگونگی
استفاده از ظرفیت کویر جنوب سمنان و ظریف حوزه
های مرتبط با اتاق بازرگانی  ،مباحثی مطرح شد .

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان بیان کرد :

طلب  ۸۰۰میلیارد ریالی شهرداری از دستگاههای اجرایی سمنان

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان از طلب
 ۸۰۰میلیارد ریالی ثبت شده شهرداری سمنان در سامانه سماد
وزارت اقتصاد و دارایی از دستگاههای اجرایی سمنان خبر داد
و بیان داشت :با تالش همکاران واحد وصول مطالبات دولتی

شهرداری تا پایان فصل جاری و تکمیل اسناد جدید میزان
مطالبات ثبت شده بالغ بر  1۲۰۰میلیارد ریال خواهد شد.
مهیار گرانمهر اظهار کرد :رشد سريع جمعيت شهري و پراکندگی
نقاط جمعیتی شهر به همراه واگذاري برخي از وظايف دولت به شهرداري ها
 ،نيازهاي مالي شهرداري از افزایش چشمگیری برخوردار شده که بخشي از
اين نيازها را از طريق ارزش افزوده و عوارض محلي تامین می شود.گرانمهر
ضمن اشاره به تکیه شهرداریها بر درآمد حاصل از ساخت وساز بهطور عام
و حصول درآمد از فروش تراکم مجاز و تغییرکاربری بهطور خاص  ،گفت :

اختصاص سه میلیارد ریال درگام اول برای ساخت پیاده راه
خیابان امام(ره)تاچهارراه مازندران شهر سمنان
عضو کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر سمنان
در گفتگو با نماینده ما گفت :سه میلیارد ریال در گام
اول برای ساخت پیادهراه از خیابان امام (ره) تا چهار راه
مازندران شهر سمنان تخصیص یافت.
محمد زحمتکش افزود :عملیات ساخت پیادهراه در خیابان امام
(ره) از  ۱۵مهر آغاز و پیشبینی میشود این طرح مهم عمرانی تا
پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد .وی خاطر نشان کرد :این
طرح در چند گام در مرکز استان انجام میشود و با توجه به تعداد
قابل توجه جاذبه تاریخی در این منطقه ،ساخت پیادهراه در رونق
گردشگری سمنان تاثیرگذار است .عضو کمیسیون عمران شورای
اسالمی شهر سمنان ادامه داد :اعتبارهای الزم برای تکمیل این
طرح پیشبینی شده است و براساس همکاری و تالش شهرداری
سمنان در گامهای مختلف این طرح در گام اجرایی قرار می گیرد.
زحمتکش اضافه کرد :عملیات پیادهراه سازی خیابان امام (ره) از
میدان تیرانداز آغاز می شود و با شروع عملیات  ،محدودیتهای

ترافیکی در منطقه اعمال می شود .وی تصریح کرد :کاهش و
به صفر رسیدن تردد وسایل نقلیه در خیابان امام(ره) سمنان
به صورت مرحلهای انجام می شود تا مردم با مشاهده تغییرات
جزیی ،خود را با شرایط تطبیق دهند .محمد زحمتکش در
خاتمه افزود :برای اجرای توفقگاه در اطراف خیابان امام(ره) سمنان
چندین هکتار زمین از سوی شهرداری تملک شده است و براساس
برنامهریزی این طرح در مرکز استان انجام می شود.

بدلیل شرایط اقتصادی  ،درآمد شهرداری از این محل نوسانی بوده و درآمد
پایدار نمی باشد و در صورتی که دستگاه های بدهکار حداقل از طریق
تسهیالت و کمک های پیش بینی شده دولت از طریق بند "واو" تبصره
 ۵بودجه سال  ۹۸کشور بپردازند می توان شاهد افزایش چشمگیر رشد
فعالیتهای عمرانی و اجتماعی در سطح شهر بود  .وی میزان طلب فعلی
شهرداری از دستگاههای اجرایی را  ۸۰۰میلیارد ریال اعالم کرد و گفت
 :با وجود تاکید مقام های ارشد استان برخی از ارگان های اجرایی اقدامی
نسبت به پرداخت این طلب از خود نشان نمی دهند و موجب محدود

شدن توان مالی شهرداری برای ارائه خدمات شهری میشود .معاون توسعه
مدیریت و منابع شهرداری سمنان در ادامه ضمن تشکر از شهروندان در
خصوص مشارکت در پرداخت عوارض های ساختمانی و نوسازی ،خودرو و
صنفی بیان داشت شاید سهم مشارکت مردمی در پرداخت عوارض نسبت
به بودجه شهرداری ناچیز باشد ولی پشتوانه و قوت قلبی در سنجش رضایت
مردمی از روند اجرایی امور شهرداری می باشد .عمده بدهکاری دستگاه ها
و سازمانهای دولتی نیز مربوط به عدم پرداخت عوارض احداث بنا و پایان
کار در زمان ساخت و بهره برداری می باشد

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان عنوان کرد؛

توسعه امکانات رفاهی با نصب مبلمان شهری در بوستان ها و معابر شهر
مدیر منطقه یک در گفتگو با نماینده ما از عملیات
نصب صندلی و سطل زباله پارکی در بوستانهای محلهای
با مشارکت معاونت محترم خدمات شهری شهرداری
سمنان خبر داد.
الیاس افضلی با بیان این خبر افزود :همانطور که می دانید در
محلهای عمومی که تردد افراد پیاده زیاد است مثل پارک ها ،بوستان ها
و فضاهای شهری نصب نیمکت پارکی جهت نشستن و استراحت موقت
افراد امری الزامیست و در این بین برای تامین نظافت و بهداشت محیط
در فواصل مشخص در کنار نیمکت ها نصب سطل زباله پارکی نیز بسیار
مهم است .وی در ادامه گفت  :حال اگر رنگ و طرح آن ها با هم هماهنگ
و هم شکل باشد به زیبایی محیط کمک خواهد کرد و شهرداری نیز از
صندلی و سطل های همشکل استفاده کرده که این امر موجب نشاط و
تقویت روحیه شهروندان خواهد شد .افضلی تصریح کرد :با تالش نیروهای
واحد خدمات شهری منطقه تعداد  ۵۰عدد صندلی و سطل زباله سلطنتی
چدنی ،چوب پالست و سنگی در بوستان منطقه یک ،پارک  ۸شهریور و

بلوارهای قدس و سعدی در راستای تکمیل و تجهیز پارک و معابر در ارائه
خدمات رفاهی هر چه بیشتر به شهروندان ،نصب شده است .وی خدمت
رسانی به شهروندان و ایجاد امکانات رفاهی ،با توجه به توانمندیها و
پتانسیلهای موجود در راستای رشد و توسعه شهری را وظایف شهرداری
دانست و بیان نمود :از شهروندان عزیز انتظار می رود که ضمن استفاده
صحیح از این امکانات در حفظ و نگهداری نهایت همکاری را داشته باشند
تا شهری زیبا و در عین حال پویا داشته باشیم.

نشست اصناف بازار سمنان در خصوص
ساماندهی و بازآفرینی بازار
این نشست با حضور
صاحبان اصناف بازار ،
هیئت امنای موقت بازار ،
شهردار سمنان  ،فرماندار
سمنان  ،اعضای شورای
شهر  ،مدیران دستگاه
های خدمات رسان (آب  ،مخابرات و برق) و جمعی
از مدیران شهری در سالن شهید بابایی شهرداری
سمنان برگزار گردید  .يکي از اهداف مهم بازآفريني
پايدار شهري  ،جذب گردشگر و توسعه اقتصاد
گردشگري است.وسعه گردشگری شهری و پایدار
ضامن حفظ و صیانت از بافت های تاریخی به شمار
میرود .ساماندهی و احیای این بافتهای شهری عالوه
بر تحقق هدف حفاظتی این بافتها به دلیل ارتقای
کیفی فضاهای مربوطه ،چرخه توسعه گردشگری در
این بافت ها را فعال می کند.
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
شهرداری سمنان خبر داد:

آغاز دور جدید اردوی علمی،
آموزشی و تفریحی ویژه دانش آموزان
بیش از  ۶هزار دانش
آموز سمنانی آموزش های
شهروندی را فرا میگیرند.
سرپرست سازمان فرهنگی
اجتماعی و ورزشی شهرداری
سمنان با اعالم آغاز طرح
آموزش های شهروندی ویژه
دانش آموزان اظهار داشت:
بیش از  ۶هزار دانشآموز
سمنانی از ابتدای مهر ماه
سال جاری تا پایان سال
تحصـــــــیلی ،آموزشهای
شهروندی را فرا میگیرند .عباس بابایی به برگزاری اردوی
مهیج و خالقانه برای دانش آموزان اشاره کرد و گفت :در
این راستا نیز طبق هماهنگی صورت گرفته با مدارس برای
دانش آموزان یک اردوی علمی ،آموزشی و تفریحی یک
روزه برگزار می شود .وی در ادامه با اشاره به اینکه کالس
های شهروندی سه شنبه نهم مهر ماه با حضور  ۵۰دانش
آموز از مدرسه دخترانه ولی عصر آغاز شد ،گفت :در تالش
هستیم در این دورهها با استفاده از ظرفیت مربیان با تجربه
گامی اساسی در ارائه این حوزه از آموزشهای شهروندی
برداریم.بابایی گفت :طرح آموزش های شهروندی شامل
موضوعاتی در خصوص سبک زندگی ،مهارتهای اجتماعی،
فرهنگ آپارتمان نشینی ،رعایت حقوق همسایه ،مدیریت
پسماند و فرهنگ ترافیک می باشد که دانش آموزان با
حضور در مرکز آموزش های شهروندی توسط مربیان
مجرب به صورت عملی آموزش های مختلف را فرا می
گیرند  .سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
شهرداری سمنان آموزشهای شهروندی را مولفه بسیار
مهم در گذار از شرایط شهر نشینی به فرهنگ شهروندی
دانست و گفت :آموزش شهروندی در واقع ارائه اطالعات
و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه می باشد؛ که
فرد را برای کسب فرهنگ شهروندی جامعه محل
زندگی خود در ابعاد" محلی -ملی و جهانی" آماده
می کند.عباس بابایی آموزش های مستمر در حوزه
شهروندی را به خصوص برای کودکان و نوجوانان عامل
بسیار مهمی در ارتقاء سبک شهر نشینی و دستیابی
به فرهنگ شهروندی دانست.وی اظهار کرد :آموزش
های شهروندی بستری مناسب برای ارتقاء مشارکت
شهروندان در اداره امور شهر و توسعه شهری می باشد
.بابایی با اشاره به تاثیر این آموزش ها در ارتقای فرهنگ
شهروندی بیان کرد :آموزش رفتار مطلوب شهروندی
باید از سنین پایین شروع شود و دانش آموزان تاثیر
پذیرترین افراد جامعه به شمار می آیند و ظرفیت
خوبی برای فراگیری این موضوعات و اجرای آن در
جامعه دارند .سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و
ورزشی شهرداری سمنان با اشاره به اینکه این طرح در
فرهنگسرای امید خانواده سمنان در حال اجرا است،
تصریح کرد :مرکز آموزش شهروندی در فرهنگسرای
امید خانواده مستقر بوده و روزانه پنجاه دانشآموز در
دورههای آموزش شهروندی حضور می یابند .شایان
ذکر است :در این اردوی یک روزه علمی ،آموزشی و
تفریحی  ،دانش آموزان از کتابخانه رنگین کمان و باران
بازدید می کنند و دانش آموزان عالقهمند به مطالعه
کتاب و کتابخوانی می توانند عضو این کتابخانه شوند
سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهری شهرداری سمنان خبر داد ؛

تولید انواع گل وگیاه در نیمه اول
سال جاری در گلخانه سازمان
سید محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما منظر
و فضای سبز شهرداری سمنان گفت؛ در شش ماه اول
سال جاری بیش از  ۱۲هزار گلدان و  ۵هزار جعبه از
انواع نشا گل ،با هدف خود کفایی سازمان در تامین
گل های فصلی مورد نیاز تولید و کاشته شده است.
قاسمی افزود؛ این سازمان عملیات تولید و تکثیر انواع
گونه های گیاهی شامل؛ انواع درخت و درختچه های
زینتی ،گل های فصلی و دائمی را در گلخانه های
تحت پوشش این سازمان در حال انجام می باشد.
قاسمی خاطر نشان کرد؛ مطالعه در خصوص گونه
های جدید پوششی مقاوم به کم آبی و گونه های
درختچه ای مقاوم به خشکی و شوری در گلخانه های
این سازمان در حال برسی و تولید می باشد .قاسمی
در پایان گفت؛ با توجه به اهداف سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهری شهرداری سمنان ،مبنی بر خود
کفایی و افزایش تولیدات گیاهی ،هم اکنون عملیات
قلمه گیری گونه های گیاهی توسط اکیپ اجرایی در
مرکز تکثیر و تولیدات گیاهی در گلخانه این سازمان
در دست اقدام می باشد.

