
بولتن خبری شهرداری سمنان
 شماره 15

هفته سوم دیماه ) چهاردهم لغایت بیستم دیماه 1398(
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمـنان

روابط عمومی شهرداری 
منطقه یک گزارش داد:

روابط عمومی شهرداری 

منطقه دو خبر داد:

در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد:در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان برگزار شد:

برگزاری جلسه کمیته درآمدی  

شهرداری منطقه یک

روند پیشرفت احداث بوستان 

زائر در رصد شهردار

شده  مطرح  عناوین  مهمترین 

مدیریت  سازمان  سرپرست  توسط 

سمنان  شهرداری  های  آرامستان 

در خبرگزاری ایرنا:
-احداث ســاختمان اداری آرامستان با زیربنای 
۵۶۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال

-توسعه و انتقال شبکه گاز شهری از فعالیت های 
شاخص سازمان آرامستان با اعتباری بالغ بر ۸ 

میلیارد ریال
-اجرای شبکه آب خام با هدف توسعه و بهبود 
فضای ســبز و اصالح و طراحی و ایجاد شبکه 

هوایی در روشنایی معابر 
-آغاز عملیات اجرایی توسعه سایت ۴۴ هکتاری 

باقی مانده آرامستان 
-سامانه ۱۵۳۰ پاسخگوی شبانه روزی آرامستان

-تشکیل ناوگان خصوصی حمل و نقل متوفیان 
تحت نظارت سازمان آرامستان

ابوالفضل ملحی عنوان کرد : اقتصاد مهمترین عامل در توســعه شــهری پایدار/ ارتباط بیشتر مردم با 
شــهرداری در پیشبرد پروژه ها تاثیر گذار خواهد بود/ اخذ مجوز برای سرمایه گذران یکی از مشکالت 
اساسی آنان/هدف از تشکیل خیرین شهرساز ایده گرفتن از نقطه نظرات در پیشبرد شهر/ ایجاد فاضالب 
شهری و پروژه آب درمانی یکی از پروژه های مهم و در دست اقدام شهرداری/ هیچ بانک و موسسه مالی 

سرمایه گذار پروژه های شهرداری در سمنان نیست/ پروژه احداث خانه وکال در سمنان

 شهردار سمنان گفت : بودجه ریزی سال آینده مناطق مبتنی بر محله ها و بر اساس نیازها و پروژه های هر یک از محالت برنامه ریزی می شود.
  به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، سید محمد ناظم رضوی گفت: بی تردید موثرترین و پایدارترین برنامه برای 
مدیریت شهری، نظام محله محوری می باشد. امروزه لزوم استفاده از ظرفیت های محله ای و بازتعریف نقش شهروندان و کنشگران مدیریت 

شهری در سطح محله های شهر وهم چنین شناخت مفهومبرنامه ریزی مشارکتی و کارکردهای آن در سطح محلی ضروری است.
ناظم رضوی ادامه داد : به منظور افزایش گرایش شهروندان در مشارکت اداره شهر و بهبود کیفیت زندگی شهری و همچنین ارتقاء فرهنگ 
شهری و محله ای ، مدیریت شهری باید در مسیر خواست شهروندان حرکت کند لذا شهرداری سمنان در نظر دارد تا بودجه سال ۹۹ را بر 
اساس محله های سطح شهر تنظیم و تصویب نماید؛ به صورتی که برای ۴۰ محله شهر و با همکاری افراد و نهادهای موثر هر محله ، نیازهای 

شهری شناسایی شده و بودجه نیز با در نظر گرفتن این نیازها تنظیم و تدوین گردد.
وی  افزود : محله محور بودن عملکرد عمرانی و خدماتی شهرداری سمنان می تواند رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان را نیز در سال آینده 

به همراه داشته باشد.
شهردار سمنان تصریح کرد : برای بودجه ریزی سال ۹۹ شهرداران مناطق با برگزاری جلسات متعدد با معتمدین و افراد موثر محلی در محله 
های مختلف شهر، مسائل و نیازهای محله ها را شناسایی و به معاونت برنامه ریزی و هماهنگی انعکاس می دهند تا نسبت به بودجه ریزی هر 

محله بر اساس نیازهایشان صورت پذیرد.

دومین جلسه کارشناسان روابط عمومی 
 مناطق و سازمانهای شهرداری با

رئیس شورای شهر

 دوره آموزشی
طرحهای توسعه شهری

مصاحبه خبری مدیر سرمایه گذاری و امور مشارکتهای مردمی 
شهرداری سمنان با خبرگزاری آریا

محله محـور بودن، ویژگی اصلی تنظیم بودجه سال ۹۹شهـرداری سمنـان
شهردار سمنان:
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منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و 

سمنان خبر داد:

سرپرست سازمان 
مدیریت آرامستان های شهرداری 

سمنان خبر داد:

در سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری سمنان صورت 

گرفت:

مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
پسماند شهرداری سمنان خبر داد:

و  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط 
خدمات ایمنی شهرداری  سمنان خبر داد:

منطقه  روابط عمومی شهرداری 
یک گزارش داد:

جلسه شماره 235 و 236 مدیر منطقه یک شهرداری سمنان 
خبر داد:

مدیر منطقه دو شهرداری سمنان 
ارائه کرد:

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان :

در گفتگو با سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان مطرح شد:

 سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان
خبر داد:

با حضور شهردار سمنان برگزار شد:

آغاز عملیات زیبا سازی ضلع 

جنوبی بلوار 15 خرداد

اول  فاز  عملیات  اجرای 

توسعه سایت آرامستان

و  فرهنگ  کل  مدیر  قدردانی 

از  سمنان  استان  اسالمی  ارشاد 

سازمان  سرپرست  های  حمایت 

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی 

شهرداری سمنان

جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهرداری سمنان

انجام عملیات نقاشی  دیواری در حاشیه بلوار شهید چمران

شهر الکترونیک از حرف تا عمل
ابزاری برای دسترسی شهروندان/ سمنان،رتبه دوم کشوری از لحاظ شاخص توسعه IT/ شفاف سازی عملکرد 

شهرداری سمنان/ اختصاص بودجه برای تحقق شهر الکترونیک

دومین  نشست فصلی با متصدیان 
بازیافت شهرسمنان  غرفه های 

برگزار شد

پراید  خودروی  سوزی  آتش 
سمنانی  نشانان  آتش  توسط 

امدادرسانی و مهار شد

جلسه مشترک با رئیس آموزش 
و پرورش شهرستان سمنان 

 برگزاری جلسات رسمی
شورا

 آغاز مرمت و بازسازی 
بوستان  خانواده

عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸ واحد 
خدمات شهری شهرداری 

منطقه دو

همایش بازآفرینی و فرصتهای گردشگری شهر 
تاریخی سمنان برگزار می شود

 بازدید میدانی از بوستان در حال احداث

زائر
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 کمیسیون فرهنگی
شورای شهر سمنان 

برگزار شد

پسماند  مدیریت  آموزشی  کارگاه 
استانداری  در  شاغل  بانوان  ویژه 

سمنان برگزار شد.

قندالی  عباس  حضور 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی 

گرمسار در آتش نشانی سمنان

در فصل پاییز ۹۰۲ هزار و 
آموزش  ساعت  نفر   ۸1۴
اصول مدیریت پسماند در 

این شهر ارائه شد.

موافقت با بخشش جرائم دیرکرد 

عوارض متعلقه نوسازی

نامگذاری خیابانی در سمنان به نام 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
 موافقت با خرید ماشین آالت

مورد نیاز شهرداری

موافقت با تامین هزینه های همایش تجلیل 
از خادمین اربعین حسینی

برگزاری دهمین ایستگاه نقاشی در زیر گنبد کهن 

همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(

 جشنواره باغ گردی نشاطستان
کودکان شهر اخالق

موافقت با تامین مصالح مورد نیاز هیات 
امنای امامزاده سید جالل زاوقان

آغاز فاز دوم عملیات عمرانی پارک بانوان سمنان

معاون امور فنی و زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد: 

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری سمنان خبر داد:

و  آموزش،ایمنی  اداره  رئیس 
نشانی  آتش  سازمان  پیشگیری 

سمنان خبر داد:

مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
پسماند شهرداری سمنان:

در دویست و سی وششمین جلسه 
رسمی شورا به تصویب رسید:

در دویست و سی وششمین جلسه 
رسمی شورا به تصویب رسید:

 در راستای خدمات رسانی مطلوب تر
 به شهروندان تصویب شد:

این کمیسیون با محوریت بررسی طراحی  
و معماری المان بوستان اهدا و با حضور 
مدیران مناطق شهرداری و دکتر فروزش 
فرد رئیس مرکز شناسایي و فراهم آوري 
اعضاء در سالن جلسات شورا تشکیل شد.



سمنان 4 گمنام  شهدای  یادمان  اطراف  محوطه  ساماندهی 
سرعت می گیرد

 نصب تابلوی بلوار
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

دلها سردار  عزاداری  اجتماع  در  اخالق  شهر  کودکان  پررنگ   حضور 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی

مصاحبه خبری رییس شورای اسالمی شهر سمنان با خبرگزاری ایرنا

معاون امور فنی و زیربنایی شهرداری سمنان:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری سمنان:

معاون امورفنی و زیربنایی شهرداری سمنان 
در گفتگو با آریا:

و  زیرسازی  و  پاکسازی  عملیات  اجرای  ادامه 

آسفالت خیابان آستانه تا امامزاده یحیی )ع( توسط 

سمنان شهرداری  بازآفرینی  و  عمران  سازمان 

همکاری ناوگان اتوبوس شهری این 

در  راهور  پلیس  عوامل  با  سازمان 

برگزاری مراسم عزاداری شهید حاج 

قاسم سلیمانی و همرزمانش

سرمازدگی  از  جلوگیری 
سطح  در  پالم  درختان 

شهر سمنان

بازآفرینی  و  عمران  سازمان  عمومی  روابط 
فضاهای شهری شهرداری سمنان خبر داد:

سرپرست سازمان مدیریت حمل 
شهرداری  مسافر  و  بار  نقل  و 

سمنان خبر داد:

و  منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 
فضای سبز شهری شهرداری سمنان 

خبر داد:

سیاست های حمایتی مدیریت شهری برای توسعه گردشگری شهری به خوبی اجرا شده است / 
حفظ باغات از دغدغه های مهم مدیریت شهری و شهرئندان است / نیازمند انسجام وسیع تر در 
شهر دوستدار کودک هستیم / با طرح های مدیریت شهری و در صورت همکاری مسئولین ذی 
ربط ، ورودیهای شهر ساماندهی می شوند / بازارچه های میوه جدیدی در دستور کار شهرداری 

قرار دارد و...

و  نشانان سمنانی ۴۳ مورد حادثه  آتش 
حریق را در 15 روز گذشته پوشش دادند

احداث حاشیه بوستان زاوقان و باغ راه به عنوان مکان 
هاي گردشگري/ کاهش بار ترافیکي و تصادفات با احداث 

پل خیرآباد



5 برگزاری جلسه هماهنگی به جهت نحوه صدور پروانه های پروژه های 
سرمایه گذاری و مشارکتی و ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه منطقه دو 
شهرداری سمنان در حوزه های شهرسازی ، خدمات شهری و عمرانی

ارتباط  باید  اهدا  بوستان  های  المان 

فرهنگی میان مردم ایجادکنند

شهــر  های  برنامه  ریزی  برنامه 
۹۹ نوروز  دوستــدار کودک در 

 طراحی فضای بوستان اهدا،
مهم ترین اولویت است

کار  ،نیازمند  عضو  اهدا  ترویج 
فرهنگی است

فرهنگی شورا  رئیس کمیسیون  محمدهمتی 
عنوان کرد:

 در  اداره شهر دوستدار کودک معاونت شهرسازی و 

معماری شهرداری سمنان صورت گرفت:

محمد قاسمی سرپرست سازمان سیما و منظر 
شهری در جلسه کمیسیون فرهنگی عنوان کرد:

کوروش حصیرباف مدیر شهرداری 
کمیسیون  جلسه  در  دو  منطقه 

فرهنگی شورا عنوان کرد:

بازدید میدانی از محوطه دانشگاه علوم پزشکی 
واقع در بلوار بسیج به جهت تسریع در زیباسازی 

ورودی سمنان از پل جهاد

اجرای طرح فالور باکس های سنگی به تعداد ۳۸ عدد 
در بلوار شهید نوروزی

توسعه و تکمیل شبکه پایش تصویری شهر

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان
خبر داد:

 روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل و مهندسی ترافیک
شهرداری سمنان خبر داد : 

موافقت با تملک ششدانگ پالک ثبتی در 
میدان کشاورز

موافقت با تملک ششدانگ پالک ثبتی در 
بلوار حکیم الهی

سمنان شهری  بوستان   ۹   
در دست ساخت است

در  انفجار  و  سوزی  آتش 
شهرک جانبازان سمنان آتش 
نشانان را به محل حادثه کشاند

 نوسازی پایه های روشنـایی

میدان کوثـر و

میدان مطهـری

منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و 
 سمنان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا

عنوان کرد:

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری  سمنان خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو 
خبر داد:
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عملیات آسفالت ورودی  اجرای 
محل  جنب  سمنان  شهر  غربی 

اسکان زائرین

بدون  درختان  هرس  و  قطع 

مجوز از سازمان سیما منظر و 

فضای سبز شهری ممنوع است

عمران  سازمان  عمومی  روابط 
شهری  فضاهای  بازآفرینی  و 

شهرداری سمنان خبر داد:

و  منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 
 فضای سبز شهری شهرداری سمنان

عنوان کرد:

سمنان شهر دوستدار کودک

آموزش شهروندی با اردوی های 
شهر  ابتدایی  مدارس  روزه   یک 

در فرهنگسرای امید خانواده
پسماند،  ترافیــک،  آموزش 
مهارتهای زندگی  و عضویت در 

کتابخانه رنگین کمان

بوستان واقع  احداث فضای سبز 
در خیابان صانع ۳ و ۷ مسکن مهر 

صنعتی ساز

آموزش مفاهیم مدیریت پسماند 
وتفکیک زباله در دبستان دخترانه 

۲۲بهمن

و  پاکسـازی  عملیات  اجرای 
خیابان  آسفالت  و  زیـرسازی 

آستانه تا امامزاده یحیی )ع(

نصب تابلوهای ترافیکی و راهنمایی و 

رانندگی در محورها و بلوار های جدید 

الحداث واقع در مقابل بیمارستان سینا

 بازدید رئیس شــورای شهر و مدیر
شهرداری منطقه یک از سطح منطقه

در پسماند  مدیریت  آموزش   طرح 
پیش دبستانی درخشان و فدک

زیرگنبد کهن با طعم آموزش مدیریت مصرف گاز

طرح آموزش  مفاهیم مدیریت پسماند وتفکیک زباله از 

مبداء در پیش دبستانی مهرگان و فرشته های کوچولو

جمع آوری تجهیزات بوستان خانواده

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان عنوان نمود:

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری سمنان خبر داد:

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری سمنان خبر داد:

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری سمنان خبر داد:

دو منطقه  شهرداری  عمومی   روابط 
خبر داد:
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تصویر هفته

پسماند  مدیریت  آموزش  طرح 

پیش  در  مبداء  از  زباله  تفکیک  و 

و   5۰ تعداد  به  نیکان  دبستانی 

پیش دبستانی محراب به تعداد 6۲ 

نوآموز به مرحله اجرا رسید

تالش همکاران مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری سمنان  
در ثبت لحظات تاریخی اجتماع 
دلها سردار  عزاداری  و  مردمی 

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری سمنان خبر داد:

ن )ع(
س - میدان امام حس

المان طاوو

ی
س : سید نیما ریاض

عک

از شن های رنگـی جهت  استفاده 

زیبا سازی منظر شهری بوستان های 

شهـر سمنان

فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 
سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد:

شهری سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان   سرپرست 
مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد:شهرداری سمنان خبر داد:

عملیات پیاده رو سازی با خطوط ویژه نابینایان و معلولین

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان عنوان نمود:

برگزاری اولین کارگاه مجسمه های چوبی در کارگاه 

زیبا سازی سازمان سیما، منظر و فضای سبـز شهری

عباسیه،  تکیه  محوطه  جلوخان  سازی  کف  اتمام 

جداره سازی اطراف دیواره هماهنگ با جداره تکیه

در سـوگ ســردار دل ها



بازتاب فعالیت ها و برنامه های هفتگی شهرداری سمنان
 سردبیر: علی اکبر بنی اسدی

 عکاس : فرشاد صالحیان- سید نیما ریاضی                    تنظیم : فاطمه قربانیان
 طراح و صفحه آرا : امیرعلی قیومـی                               چاپ : سرزمین بنر

 انتشارات مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
تلفن : 33336540

https://news.semnan.ir

شهرداری سمنان در آیینه مطبوعات

راه اندازی دوباره روز بازارها 
در سمنان

زاوقان  بوستان  حاشیه  احداث 
هاي  مکان  عنوان  به  راه  باغ  و 
ترافیکي  بار  کاهش  گردشگري/ 
و تصادفات با احداث پل خیرآباد

نامگذاری یک خیابان و پیشنهاد 
تغییر نام فرودگاه سمنـان به 

نام شهید قاسم سلیـمانی

۹ بوستان شهری سمنــان 
در دست ساخت است

خام فروشــی ۹۰ درصد 
از پسماند شهری سمنان

پاییز ۹۰۲ هزار و ۸1۴ نفر  در فصل 
ساعت آموزش اصول مدیریت پسماند 

در این شهر ارائه شد

فرصتهای  و  بازآفرینـی  همایش 
سمنان  تاریخـی  شهر  گردشگری 

برگزار می شود

فعالیتهای  رسانی  اطالع  لــزوم 
شهرداری در سطح شهر توسط روابط 

عمومی ها

روزنامه پیام استان سمنانروزنامه استانی بیان مردم

شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  سرپرست 
سمنان شهرداری  کشاورزی  فرآورده های   و 

خبر داد:

 معاون امورفنی و زیربنایی شهرداری سمنان :
سبز شورای شهر سمنان تصویب کرد: فضای  و  سیما،منظر  سازمان  عامل  مدیر 

شهری شهرداری سمنان خبر داد:
پسمانــد مدیریت  سازمان   مدیرعامـل 

شهرداری سمنان خبر داد:

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
سمنان خبر داد:

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان :
رئیس شورای اسالمی شهر سمنان با اشاره به 
حجم گسترده فعالیتهای شهرداری عنوان کرد:

گزیده اخبار مدیریت شهری 

صدای شهر سمنان

 دوشنبه  ۱6 دی  ۱3۹۸

خبرگزاری ایمنا

خبرگزاری آریا و روزنامه های عصر توسعه، کار و کارگر،
بیان مردم و پیام استان

خبرگزاری های ایرنا، ایمنا، پایگاه خبری رویداد ایران خبرگزاری های ایرنا، تسنیم و مهر و روزنامه های بیان مردم و پیام استان
و روزنامه های کار و کارگر، اقتصاد مردم، بیان مردم و پیام استان

خبرگزاری های ایرنا، ایمنا، پایگاه خبری رویداد ایران 
و روزنامه های بیان مردم و پیام استان

خبرگزاری آریا و پایگاه های خبری ربیع، رویداد ایران و
 روزنامه های بیان مردم و پیام استان

خبرگزاری ایمنا و پایگاه های خبری ربیع، رویداد ایران و
پایگاه های خبری ربیع، رویداد ایران و روزنامه بیان مردم روزنامه های بیان مردم و پیام استان

چهارشنبه ۱۸دی ۱3۹۸


