
بولتن خبری شهرداری سمنان
 شماره 17

هفته اول بهمن ماه ) بیست وهشتم دی لغایت چهارم بهمن(
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمـنان

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، جواد نجاریانی معاون خدمات شهری شهرداری سمنان در گفتگو با خبرنگار 
ایمنا با توجه به اینکه ساالنه مبالغ زیادی بابت ارائه خدمات شهری در سمنان هزینه می شود گفت: شهروندان سمنان می توانند نقش بسزایی 

در کاهش این هزینه ها داشته باشند.
وی با اشاره به تامین اعتبار هزینه های انجام شده در حوزه خدمات شهری گفت :  برای کاهش هزینه ها نیز اقداماتی همچون مشارکت مردم 
در نگهداری اموال عمومی شهر، خریداری کاالهای با کیفیت، مکانیزه کردن خدمات شهری مثل جاده ی مکانیزه، حمل مکانیزه زباله، تغییر 
سیستم آبیاری فضای سبز از سنتی به قطره ای و تفکیک زباله ها در مبدا از طریق شهروندان باید صورت پذیرد که شاهد کاهش چشم گیر 

هزینه ها در حوزه های مختلف خدمات شهری باشیم.
نجاریانی اظهار داشت: آنچه توسعه و بهره وری خدمات شهری را تضمین می کند مشارکت کلیه شهروندان در فعالیت ها است که می تواند 

مشروعیت، مقبولیت و رضایت مندی شهروندان را برای مدیریت شهری به ارمغان آورد.
معاون خدمات شــهری شــهرداری سمنان با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد شهری از جمله سازمان هایی هستند که  همکاری جهت 
مشــارکت شهروندان در مدیریت شهری دارند افزود: این سازمان ها می توانند جهت تحقق مدیریت پایدار شهری موثر واقع شوند و مردم 
و سازمان های غیر دولتی و سازمان های محله محور، نهادهایی برخواسته از مردم هستند که می توانند به عنوان یک نیروی فعال، خالق، 
تصمیم گیرنده و تعیین کننده تلقی شوند. نکته قابل تامل در این مسئله این است که از مشارکت انفعالی پرهیز و زمینه های مشارکت عملی، 

تعاملی و کارکردی تقویت گردد.
نجاریانی گفت: شهروندان می توانند با پرداخت عوارض و نقش فعال در حفظ و نگهداری تاسیسات شهری گام بزرگی در راستای بهبود محیط 

شهری بردارند .

شهردار سمنان گفت: این شهر از اولین جشنواره ملی نقالی کودکان شهرهای راه ابریشم ایران که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود، میزبانی خواهد کرد.

 شهروندان سمنان سهم چشم گیری در کاهش هزینه های خدمات شهری دارند
معاون خدمات شهری شهرداری سمنان: 

جشنواره ملی نقالی کودکان شهرهای راه ابریشم در سمنان برگزار می شود

بازارچه محصوالت کشاورزی باغ راه های سمنان راه اندازی می شود

خبرگزاری مهر:

سید مسعود سیادتی رییس شورای شهر سمنان در گفت و گو با ایرنا: 

روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:مدیر منطقه دو شهرداری سمنان خبر داد:

برگزاری جلسه در خصوص بودجه سال ۹۹پروژه های عمرانی شهرداری منطقه دو ادامه دارد

سید مسعود سیادتی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: باغ های داخل شهر سمنان  اغلب در جنبه تفریحی و سرگرمی مورد استفاده قرار می گیرند و 
مالکان زمین های کشاورزی و باغ ها برای فروش تولیدات و کسب درآمد در بیرون از مناطق باغی شهر اقدام می کنند، ایجاد بازارچه ای برای فروش محصوالت 

کشاورزی در باغ راه ها می تواند جنبه اقتصادی کشاورزان این مناطق را تقویت کند.
وی اضافه کرد : کشاورزان می توانند در باغ راه های ایجاد شده محصوالت کشاورزی خاص کویری، گیاهان دارویی، گل نرگس را کشت و در این بازارچه به 

فروش برسانند.
رییس شورای اسالمی شهر سمنان خاطر نشان کرد : حفظ باغ های درون شهر سمنان از دغدغه های شهروندان و همچنین مدیریت شهری است و با توجه 
به اینکه فضاهای سبز  مصنوعی  فقط جنبه تزئینی دارد و به آب و هوا کمکی نمی کند، با احیای این باغ ها می توان امکان تنفس برای هوای شهر را با تولید 

اکسیژن فراهم کرد.  
وی افزود : نگاه اقتصادی و تجاری باعث می شود به تدریج باغ ها به منظور تغییر کاربری توسط صاحبان و بنگاه های اقتصادی از بین بروند ولی  طرح هایی مانند 

بازارچه ها حمایتی از باغداران برای جلوگیری از تخریب باغ ها است.
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منطقه  روابط عمومی شهرداری 
دو خبر داد:

سرپرست سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان خبر داد:

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

شنبه 28 دی و سه شنبه یکم بهمن آتش  سازمان  عمومی  روابط 
نشانی خبر داد:

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

در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان برگزار شد:

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان مطرح کرد: روابط عمومی  شهرداری منطقه یک گزارش داد :

مدیر امور گردشگری شهرداری سمنان:

روابط عمومی معاونت امور فنی و زیربنایی گزارش داد: 

روابط عمومی  شهرداری منطقه یک گزارش داد :

برگزاری جلسه  هماهنگی  

ثبت  عملکرد  اجرایی

 ۴۵۹۶ مکانیزه  شستشوی   

مخزن زباله تر سطح شهر در 

اولین ماه زمستان

در راستای فرم دهی شاخه های درختان 

و گسترش رشد بهتر تاج درختان و زیبای 

منظر شهری، عملیات هرس زمستانه در 

بوستان اندیشه، بلوار حکیم الهی، پارک 

سعدی،  خیابان  پیروزی،  بلوار  سیمرغ، 

بوستان ملت به اتمام رسیده است

اتمام عملیات رنگ آمیزی دیوار های چهارراه صاحب االمر

 ادامه نهضت آسفالت در شهـر

برگزاری جلسات
23۹ و 2۴0

شورای شهر سمنان

گردنه  در  زنجیره ای  تصادف 

آهوان با دو کشته و چند زخمی

 نصب المان اسب درفضای سبز
ضلع شمالی بلوار معلم

دوره آموزشی تخصصی فنی- مهندسی

 لزوم فرهنگ  سازی احیای بافت های فرسوده به جای تخریب آنهازیبا سازی و رنگ آمیزی میدان ورودی پارک سوکان

جشنواره گل نرگس سمنان برگزار می شود

کسب مقام سوم مسابقات دارت کارکنان دستگاههای 
اجرایی استان سمنان توسط تیم سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی شهرداری سمنان

محمودضا دارایی،  مدیر امور گردشگری شهرداری سمنان از برگزاری جشنواره 
گل نرگس سمنان با رویکرد آموزشی و ترویجی در محل خانه باغ گل نرگس و در 

هفته اول اسفندماه خبر داد . 
در حاشــیه برگزاری جشنواره گل نرگس نمایشگاه صنایع دستی، نشست های 
علمی و تخصصی گل نرگس، کارگاه آموزشی و برنامه های آیینی برگزار می شود
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نمایه عملکرد ۹ ماهه امور متوفیان و 

پذیرش سازمان مدیریت آرامستان 

حوزه  در  سمنان  شهرداری  های 

های  خانواده  به  رسانی  خدمات 

سوگوار در سال ۹۸

پروژه بوستان محله ای کشاورز
به پایان رسید

در راستای اجرای دستورقضایی 

دو انبارضایعاتی جاده نظامی به 

شهرک بازیافت منتقل شد

شهرداری سمنان، 
وحدت آرادان 
را مغلوب کرد

وظیفه شهرداری تیم داری نیست ، موضوع 

است همگانی  ورزش  به  توجه  اصلی 

باید  در صورت هزینه جهت ورزش 

خروجی های الزم را بدست آوریم

عملکرد شوراها زیر ذره بین 
دستگاههای نظارتی است

 برگزاری دوره آموزشی ضوابط و مقررات هیئت تطبیق 

شوراهای اسالمی شهر و روستا در استانداری سمنان

کارگاه آموزشی معرق و منبت کاری
 در فرهنگسرای امید خانواده

طرح آموزش مفاهیم مدیریت پسماند وتفکیک زباله 
از مبداء در مدارس ابتدایی و پیش دبستانی های 

شهر توسط واحد آموزش سازمان مدیریت پسماند

 کمیسیون ورزشی شورای شهر برگزار شد

پویش کمک همگانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان 

حضور شهردار سمنان در پخش برنامه زنده 
رادیویی موج همدلی رادیو جوان: 

یک  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط 
گزارش داد :

سرپرست سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری سمنان خبر داد:

 در هفته هفتم لیگ 
دسته یک فوتبال 
بزرگساالن استان:

سازمان مدیریت آرامستان های
شهرداری سمنان

ورزشی  کمیسیون  در  زحمتکش  محمد 
شورای شهر بیان کرد:

ورزشی  کمیسیون  در  مجیدنظری 
شورای شهر بیان کرد:

عباس آل بویه رئیس شورای استان:



برگزاری جلسه جهت بررسی مشکالت اجرایی4
میدان شهدای دولت

جلسه مدیران شهری با رئیس شورای 
شهر در سالن جلسات شورا

راهپیمایی مردم سمنان در حمایت از اقتدار نظام

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

چهارشنبه 2 بهمن ماه:

 2۷ دی ماه ۱۳۹8

کودکان  نقالی  ملی  جشنواره  اولین 

شهرهای راه ابریشم ایران برگزار می شود

نصب و بهره برداری از سایبان 

 تاکسی در ابتدای بلوار مدنی

)کوی فلسطین(

فراخوان  آثار  داوری 
 ۹۹ نوروزی  المان 

سمنان پایان یافت

 رییس اداره شهر دوستدار کودک
شهرداری سمنان:

روابط عمومی سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 

سمنان خبر داد:

و  منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 
فضای سبز شهری شهرداری سمنان 

خبر داد: 

جلسه رسمی شورا- ۹8/۱۰/28

جلسه رسمی شورا- ۹8/۱۰/28

جلسه رسمی شورا- ۹8/۱۰/28

در دویست و چهلمین جلسه رسمی شورا صورت گرفت:

موافقت با تملک ششدانگ پالک ثبتی واقع 
در بلوار حکیم الهی 

ثبتی  پالک  از  قسمتی  تملک  با  موافقت 
واقع در خیابان امام حسین )ع( 

موافقت با جابجایی سالن مدیریت بحران 
در بلوار ۱۷ شهریور

تصویب نهایی تعرفه پیشهادی سال ۱3۹۹ 
شهرداری سمنان 



5  بازدید میدانی مدیر و معاونین شهرداری منطقه
یک سمنان از منطقه مسکونی ۹0دستگاه سمنان

های  زیرساخت  ایجاد  از  هدف 
فضاهای  عادالنه  توزیع  ورزشی 

ورزشی در سطح شهر است

حفاری جهت کابل کشی

پیست دوچرخه سواری پارک سوکان

سطح  در  چاله  هزار   ۱0 حفر 
شهر جهت کاشت درخت

اختصاص سهمیه گوشت منجمد به 

ناوگان تاکسی و اتوبوس شهری

و  فرهنگی،اجتماعی  سازمان  سرپرست 
کمیسیون  جلسه  در  شهرداری  ورزشی 

ورزشی شورا  اظهار کرد:

یک  منطقه  شهرداری  عمومی   روابط 
خبرداد :

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

پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری سمنان خبر داد:

سرپرست سازمان مدیریت حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری سمنان:

 حضور سرمایه گذار جهت

احداث کشتارگاه مکانیزه

اجرای عملیات خاک ریزی، بسترسازی و 

حفر چاله در رفیوژ بلوار ماندگار

اختصاص سهمیه سوخت ویژه وانت بارهای
دارای پروانه فعالیت

در دویست و چهلمین جلسه رسمی شورای شهر صورت گرفت:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:

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

مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  سرپرست 
شهرداری سمنان خبر داد:

روشنایی  های  چراغ  پایه  میادین  زیباسازی 
میدان مشاهیر و میدان سعدی

تکمیل  پیشرفت  از  معاون عمرانی شهرداری منطقه یک 

ساختمان آمفی تئاتر درمحل پارک ترافیک سمنان خبر داد

 هدایت آب های سطحی
در کانال  احداث   و 

جهادیه 3۴

  جهیزیه ای که در آتش
سوخت!

شهرک  در  اقدامات  آخرین 

در  بازیافت  هکتاری  بیست 

حال اجرا می باشد

 روابط عمومی  شهرداری منطقه 
یک گزارش داد :

روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
سمنان خبر داد:
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یخ آب زدگی زمستانه
آغاز شد

شستشوی مکانیـزه 
۴۵۹۶ سطل زباله 
سطح شهرسمنان 

احداث کمربند سبز در ضلع غربی ورودی
شهر سمنان

منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و 

سمنان خبر داد: 

توسط سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری سمنان

صورت گرفت:

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

کمیسیون فرهنگی شورای 

شهر سمنان برگزار شد 

 اجرای عملیات بازپیرایی در بوستان های محله ای اجرای طرح زیبا سازی منظر پارک شقایق

نصب ست تندرستی در بوستان شب بو 
 اردوی یک روزه تفریحی آموزشی مدارس ابتدایی

به پارک شهروندی

جلسه بررسی امالک و مستغالت تحت مالکیت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:

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

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

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:
 یکشنبه ۹8/۱۰/2۹

سومین کارگاه پرورش کودک توانمند من
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تصویر هفته

خیابان امام خمینی)ره( 
شهر سمنان سال آینده 

پیاده راه می شود

معاینه فنی تاکسی های 
سمنان با ۵0 درصد 
تخفیف انجام می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی 

شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان: 

سرپرست سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر 

شهرداری سمنان:

ی رنجبران
خانه تاریخ

ی 
ی قیوم

س : امیرعل
عک

به منظور غنی بخشی به فضای سبز و ایجاد 

نشاط  میز پینگ پنگ در بوستان الهیه

روابط عمومی شهرداری منطقه دو
خبر داد:

سیزدهمین برنامه فرهنگی زیر گنبد کهن با محوریت مسائل مذهبی در جامع سمنان برگزار شد

پنجاه و چهارمین باغ گشت در شهر  

مکان جدید پایانه مسافربری سمنان احداث می شود

سید مسعود سیادتی رییس شورای شهر سمنان
در گفت و گو با ایرنا: 



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
گزیده اخبار مدیریت شهری 

در  ها  دستگاه  تمامی  افزایی  هم  لزوم 
پارک  گمنام  شهدای  یادمان  ساخت 

کوهستان

سومین
کارگاه خود مراقبتی 

کودکان در سمنان

 انتقال 2 انبار ضایعاتی
جاده نظامی سمنان 

به شهرک بازیافت

شهرداری  ریالی  میلیارد   ۱۱0 هزینه 

حوزه  در  سال جاری  طي  سمنان 

خدمات شهری

 خیابان امام خمینی)ره( 
سمنان پیاده راه می شود

داوری آثار فراخوان المان نوروزی 
۹۹ سمنان پایان یافت

سمنان میزبان )نخستین جشنواره ملی 

نقالی کودکان شهرهای راه ابریشم(
 ضرورت تخصیص اعتبار به صورت 

نقدی برای شهرداری ها

روزنامه پیام استان سمنانروزنامه استانی بیان مردم

مالقات  هفتمین  و  سی  در  سمنان  شهردار   

شهروندی مطرح کرد:

شهردار  مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد:در فرهنگسرای امید خانواده برگزار می شود: شهری  خدمات  معاون  با  گفتگو  در 
سمنان مطرح شد:

شبکه  مهندسی  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
حمل و نقل شهرداری سمنان:

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

شهردار سمنان:
 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری 

سمنان عنوان کرد:

صدای شهر سمنان

دوشنبه  ۳۰ دی  ۱۳۹8

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

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

پایگاه های خبری ربیع، رویداد ایران، جارچی اخبار و
 روزنامه های بیان مردم و پیام استان

پایگاه های خبری ربیع، رویداد ایران، افق اقتصاد، جارچی اخبار و
 روزنامه های فرصت امروز، خراسان،کیمیای وطن، بیان مردم و پیام استان

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

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

چهارشنبه  2  بهمن ۱۳۹8


