
 مقدمه:

فعالیت شهرداری ها و اسناد شهرداری سمنان به عنوان نقشه راه سال آینده، با نظر به رویکردهای کالن برنامه ای و بودجه در کشور و سایر قوانین و مقررات حاکم بر  1401بودجه پیشنهادی سال 

شهرداری های کشور به  1401خود را با تاکید بر مندرجات بخشنامه بودجه سال  1401بودجه پیشنهادی سال شهرداری سمنان  باالدستی ناظر بر مسئولیت ها و وظایف آن ها تنظیم شده است.

شش ماموریت ابالغی 19/08/1400مورخ  34650شماره  شی از برنامه های میان مدت خود و  شور و بر سط وزارت ک ستورالعمل بودجه جدید ابالغی تو اهداف برنامه های  و و در چارچوب د

را جهت توسعه  یاهداف متنوع و متفاوت گردد،یم مندرهشهر به یاسالم یمحترم شورا یبودجه که از نظرات اعضا حهیال و .ه کشور و برنامه های دولت سیزدهم تنظیم شده استتوسع

 ارائه می گردد:در قالب راهبردها و سیاست های بودجه به شرح ذیل که  دینمایدنبال م یشهر تیریمد

 1401راهبردها و سیاست های بودجه سال 

 راهبردهای اساسی:الف( 

 شهرداری: 1401سال  اساسی بودجه اهم راهبردهای

 تقویت حمل و نقل عمومی، افزایش ایمنی، برقراری تعادل و تناسب در زیرساخت های حمل و نقل درون شهری .1

 محیطی و ارتقای خدمات شهریمدیریت مناسب پسماندها، کاهش آلودگی های زیست  .2

 و ارتباطاتتوسعه زیرساختهای الکترونیک در ارائه خدمات شهری با رویکرد ایجاد و توسعه شهر هوشمند و با در نظر داشتن پروتکل های امنیت اطالعات  .3

یت تمدنی و اصالت بخشی در فرآیندهای بازآفرینی شهری با توجه به سند ملی بازیابی هو ،کیفی منابع انسانی و استفاده از ایزارهای مناسب جهت افزایش رضایتمندی شهروندانارتقای  .4

 اسالمی –معماری و شهرسازی ایرانی 

 ت سازوکارهای الزمارتقاء تاب آوری شهری در برابر حوادث به ویژه بیماری های فراگیر از جمله کرونا و کاهش آثار اقتصادی آن بر درآمد و هزینه ها و تقوی .5

 ست بوم کارآفرینی و فن آفرینی و توسعه کسب و کار دانش پایه در شهربسترسازی زی .6

 افزایش خوداتکایی و درآمدهای پایدار با اولویت دهی به شراکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصاد شهر .7

 رشتاب طرح های محرک توسعه )پرچم دار(مد یا محالت کم برخوردار با پیشبرد پآاولویت بخشی به محرومیت زدایی از بافت های ناکار .8



 لت های اجتماعی با رویکرد مشارکت جویی شهروندانیافزایش نشاط، سرزندگی فرهنگی و فض .9

 ارتقاء شاخص های محیط زیست شهری و کنترل و پایش فعالیت خدمات شهری، افزایش بهره وری سبز و کاهش آالینده ها و آلودگی های محیطی .10

 نگی، اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندانتوسعه فعالیتهای فره .11

 سیاست های اجرایی:ب( 

 به شرح زیر اعالم می گردد: 1401سال  بودجه سیاست های اجرایی

 هم افزایی و تقویت همکاری های بین دستگاهی و اجرای طرح های مشترک با دیگر نهادهای خدمات رسان شهر .1

 طرحهای عمرانی و خدماتی و ایجاد درآمدهای پایداراستفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای  .2

 وری و بازآفرینی فضاهای شهری و بافت های ناکارآمد شهریآساماندهی حاشیه شهرها و سکونتگاهای غیررسمی و ارتقاء تاب  .3

 افزایش بهره وری منابع و سرمایه های شهرداری به ویژه نیروی انسانی و توانمندسازی آنها .4

 مهارت های شهروندمدار و توانمندسازی اجتماعات محلی همسو با نیازها و سیاست های توسعه شهرگسترش آموزش و  .5

 ای رقابتی و رویدادخیز کردن شهرهایادسازی( شهری با تمرکز بر مزیت ه) بازاریابی و برندینگ .6

 ، سالمند و ...عدالت توزیعی در خدمات رسانی به اقشار گوناگون و دستیابی به شهرهای دوستدار معلول، کودک .7

 جمع سپاری خدمات الکترونیکی جهت تکریم ذینفعان کلیدی شهرداری .8

 توسعه درون زا و اتمام پروژه های شهری نیمه تمام با لحاظ رقابت پذیری شهری .9

ق مشارکت، فاینانس، مشارکت مدنی با بخش خصوصی و استفاده اصالح و تقویت منابع موجود درآمدی و تامین منابع جدید، بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی از جمله انتشار اورا .10

 از وام بانکی

 از کار و سرمایه انسانی داخلی خرید و استفاده از کاالها و خدمات داخلی با رویکرد حمایت .11



 ایمن سازی شهر در مقابل سوانح و حوادث طبیعی و انسان ساخت .12

 احیاء و مرمت بافت های ارزشمند فرهنگی، تاریخی و توانمند سازی مناطق حاشیه نشین با مشارکت سایر دستگاههای اجراییبهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری،  .13

 مناسب سازی محیط شهری برای معلوالن و کم توانان جسمی و حرکتی، سالمندان، بانوان و کودکان .14

 یررسمیاولویت دادن به مناطق و محالت دارای بافتهای ناکارآمد و اسکان غ .15

 گسترش آموزش الکترونیکی و ارتقاء فرهنگ شهروندی .16

 برای پروژه های بزرگ مقیاس انجام مطالعات فنی، زیست محیطی، ترافیکی، اقتصادی و ...  .17

توسعه سرمایه انسانی یا واحد مربوطه شهرداری  ارزیابی عملکرد و نتایج حاصله از اجرای بودجه، توسط معاونت برنامه ریزی ونظارت بر فعالیت ها، طرح های عمرانی و تهیه گزارش های  .18

 این گزارش ها با گزارش های ارسالی واحدهای اجرایی به لحاظ پیشرفت کار)ریالی و فیزیکی(و تطبیق 

 ژه ها با تاکید بر تکمیل طرح های نیمه تمامواولویت بندی طرح ها و پر .19

 بهداشتیکمک به توسعه ورزش همگانی با رعایت پروتکل های ابالغی  .20

 مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاست کلی اصالح الگوی مصرف .21

 واگذاری بخشی از پروژه های مدیریت شهری به استارت آپ ها )نوآفرین ها(، شرکت های دانش بنیان و صاحب فن آوری .22

 ایجاد و توسعه پهنه ها و نواحی نوآوری و مراکز رشد شهری .23

                                                                                                                                                                                                    

 شهردار سمنان                                                                                                                                                                                                       

 سیدعلی مرتضی نژاد                                                                                                                                                                                                    

 


