
بولتن خبری شهرداری سمنان
 شماره 16

هفته چهارم دیماه ) بیست ویکم لغایت بیست و هفتم دیماه(
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمـنان

مقبره شهدای گمنام با هدف زنده نگه داشتن یاد شهیدان دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام واالی آنها در پارک کوهستان در حال احداث است .
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، سید محمد ناظم رضوی در سی و هفتمین مالقات شهروندی با اشاره به 
جایگاه و ارزش شهدای گمنام تصریح کرد:حرمت، جایگاه و شان این شهیدان با ساخت المان مناسب فرهنگی باید در جامعه حفظ شود. این 
یادمان آبرو و نشانگر شهید پروری مردم شهر است و همچنین از فضای موجود آن در زمینه های فرهنگی و تقویت ارزش های دفاع مقدس 

استفاده خواهد شد. 
رضوی بیان کرد: بسیاری از المان های شهدای گمنام و مراکز فرهنگی محیطی برای زیارت مردم و مکانی برای اجرای برنامه های متناسب با 

شان شهیدان است.
وی اظهار داشت : در زمینه پاسداشت و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه فقط شورا و شهرداری به تنهایی نمی توانند عهده دار 

مسئولیت باشند، بلکه مشارکت تمامی ادارات و سازمانهای فرهنگی شهر و استان الزم و در این راستا باید هم افزایی الزم صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه تاکنون شهرداری برای ساخت یادمان شهدای گمنام پارک کوهستان اقدامات اولیه را انجام داده است از دستگاه های همسو 

خواست تا نقش خود را در ساخت این یادمان بیشتر ایفا نمایند .

به گزارش روابط عمومـی شورای اسالمـی شهـر سمنـان به نقل از خبـرگزاری ایرنـا، رییس شورای اسالمی شهر سمنـان گفت: باغ »حاج 
علی نقی کاشانی« بنیانگذار کارخانه نساجی پارس این شهـر، به پاس تقدیر از خدمات و فعالیت سرمایه گذاران، در شورای شهر احداث 

می شود. سید مسعود سیادتی روز چهارشنبـه در گفت و گـو با ایرنا افزود:بخشـی از فضای سبز شورای شـهر 
سمنـان که در گذشته بخشـی  از کارخانه نساجـی پارس بوده برای ساخـت باغ و نصب تندیس در نظر گرفته شده است و این فضا در 

آینده با عنوان باغ »حاج علی نقی کاشانی« نامگذاری می شود.
وی بیان کرد: حضور سرمایه گذاران برای هر شهری دارای اهمیت فرهنگی و اقتصادی است و ایجاد باغ و ساخت  تندیس مرحـوم کاشانـی، 

بنیانگذار کارخانه نساجـی پارس، می تواند قدردانی کوچک از فعالیت های وی در سمنان باشد.
رییس شورای اسالمی شهر سمنان اضافه کرد : پیش تر جانمایی این تندیس، برای ساخت اثری با موضوع گرامیداشت مریم عمید سمنانی 
در نظر گرفته شده بود که  قرار بر این است ساخت نماد این چهره تاریخی و فرهنگی سمنان، به عنوان اولین روزنامه نگار زن ایران، در گذر 

فرهنگی سمنان در نزدیکی فرهنگسرای کومش و یا در نزدیکی گاراژ کالنتر ساخته شود.
وی خاطر نشان کرد : گاراژ کالنتر سمنان  و اطراف این مجموعه زیبا و قدیمی توسط شهرداری سمنان به گذر فرهنگی در جنوب شهر 
تبدیل خواهد شد و با توجه به قرار گرفتن آن در  بافت قدیم شهر و نزدیکی  آن به بازار سمنان، می تواند به عنوان عمارت میانی در این 

گذر به یک ظرفیت مناسب در راستای گردشگری شهر سمنان تبدیل شود.
وی تاکید کرد: شورای شهر پنجم شهر سمنان برای اولین بار واحدی به نام گردشگری را با مدیریت، کارمندان و ساختمان اداری مستقل 

ایجاد کرد که  با تمرکز بر ظرفیت های گردشگری شهر سمنان بتواند مثمر ثمر واقع شود.
سیادتی گفت : تملک خانه های قدیمی با ظرفیت های گردشگری، احیای باغ راه ها، ایجاد گذرهای فرهنگی تاریخی و  پرداختن به طرح های مختلف گردشگری از جمله فعالیت ها در راستای 

پویایی گردشگری سمنان توسط شهرداری سمنان در این دو سال بود.
رییس شورای اسالمی شهر سمنان  تاکید کرد : همان طور که شورای شهر و شهردای سمنان در موضوع حمایت از ورزش در کنار  اداره کل ورزش و جوانان قرار دارد و  نظارت و تصمیم گیری 

را بر عهده آن مجموعه می داند، در موضوع گردشگری نیز یاور اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و قصد دخالت در وظایف آن مجموعه را ندارد.

لزوم هم افزایی تمامی دستگاه ها در ساخت یادمان شهدای گمنام پارک کوهستان
شهردار سمنان در سی و هفتمین مالقات شهروندی مطرح کرد:

باغ حاج علینقی کاشانی در شورای شهر سمنان ایجاد می شود
سید مسعود سیادتی رئیس شورای شهر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بیان کرد:

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

بازدید میدانی یکی از اعضای شورا، مدیرو معاونین از سطح منطقه یکمقدمات کافه کتاب در بوستان آبشار
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 شهردار منطقه دو سمنان عنوان 
کرد:

سرپرست سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان خبر داد:

روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
سمنان خبر داد:

سه شنبه 24 دیماه منطقه  روابط عمومی شهرداری 
دو خبر داد:

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

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان عنوان کرد: 

از تولیدات مدیریت ارتباطات و امور بین الملل  شهرداری سمنان:روابط عمومی  شهرداری منطقه یک گزارش داد :

مدیر شهرداری منطقه دو خبر داد: 

معاون خدمات شهری شهرداری سمنان خبر داد:

شهردار سمنان عنوان کرد:

مهار ترافیک شهری با ساخت 

پارکینگ های مکانیـزه

بازرس  قدردانی  و  استقبال 
انتظامی  امنیت  کل مدیر کل 
معاونت اجتماعی و پیشگیری 
قضایی  قوة  جرم  وقوع  از 
پروژه اندازی  راه  از   کشور 

شهرک بازیافت 

بیش از ۴۰ نفر از نوگالن پیش 
در  حضور  با  هدف  دبستانی 
سازمان آتش نشانی با  مفاهیم 
ایمنی و خطرات  آشنا شدند

مکانی برای جمع آوری متکدیان نداریم

 افزایش و بهبود ظرفیت روشنایی و نورپردازی شهر سمنان

عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸ واحد شهرسازی شهرداری منطقه دو
مدیر شهرداری منطقه دو مهندس حصیرباف گفت : عملکرد ۹ ماهه واحد شهرسازی در سال ۹۸ در خصوص صدور پروانه ۲۷۶ 

مورد ، صدور پایانکار ۲۳۶ مورد ، صدور عدم خالف ۹۲ مورد ، صدور تمدید ۱۲ مورد و صدور استعالمات ۲۰۰۰ مورد می باشد .
حصیرباف در ادامه گفت: متراژ کل پروانه صادره مسکونی در ۹ ماهه سال ۹۸ به میزان ۲۱۰.۰۰۰ متر مربع بوده و در حدود ۴۰ 
مورد از ساخت و ساز مربوط به ساختمان های ادارات دولتی در سطح منطقه بازدید که به میزان ۳۶۵.۰۰۰ متر مربع برداشت 
صورت گرفته که در حال بررسی و تکمیل مدارک فنی و مالی از سوی ادارات به جهت صدور پایانکار یا گواهی عدم خالف می باشد.

دویست و سی و هشتمین جلسه 
رسمی شورای شهر با نطق پیش 

از دستور برگزار شد.

ادامه نهضت آسفالت
در شهر

بر  نقاشی  و  طراحی  عملیات 
در  مخابراتی  های  کافو  روی 

بلوار چمران

و فرسـوده  بافت  مساحت  هکتار   ۵۷۳   
ناکارآمد میانی سمنان

عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار فدک توسط عوامل
خدمات شهری،شهرداری منطقه یک سمنان

 پخش مستند بلند سمنان گوهری در کویر ایران
از شبکه مستند سیما

و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست  دیدار 
جدید فرمانده  با  سمنـان  شهرداری   ورزشی 

نیروی انتظامی شهرستان سمنان
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بیست  پروژه  از  میدانی  بازدید 

حضور   با  بازیافت  شهرک  هکتاری 

بازرس کل مدیر کل امنیت انتظامی 

از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 

وقوع جرم قوة قضایی کشـــور و

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری سمنان

به  گذاری  لوله  عملیات  اجرای 
طول ۱۴ هزار متر در فضای سبز 

شهر سمنان

آتش سوزی در زیر زمین منزل 

نشانان  آتش  توسط  مسکونی 

سمنانی امدادرسانی و مهار شد

شهرداری سمنان،
پدیده سمنان 
را مغلوب کرد.

ریسک پذیری در شهرداری باید 
سرلوحه امور قرار گیرد

مشکل اصلی در شهر و استان ما عدم 

هماهنگی در سیستم اداری است

با  الزم  همکاری  باالدستی  نهادهای 

شهرداری در توسعه شهر را ندارند

حضور تعدادی از دانشجویان رشته حقوق 
دانشگاه سمنان در جلسه رسمی شورا

 اردوی یک روزه تفریحی آموزش شهروندی مدارس 

ابتدایی دخترانه و پسرانه  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

کارگاه آموزشی معرق و منبت کاری
در فرهنگسرای امید خانواده

بازدید میدانی از پروژه بازسازی و باز پیرایی پارک سیمرغ

 روابط عمومی شهرداری منطقه یک گزارش داد:

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

روابط عمومی سازمان

آتش نشانی سمنان خبر داد:

در هفته ششم
لیگ دسته یک فوتبال 

بزرگساالن استان:

عباسعلی طالب بیدختی در دویست و سی 
و هشتمین جلسه رسمی شورا مطرح کرد:

عباس آل بویه نایب رئیس شورای شهر 
در جلسه رسمی شورا عنوان کرد:

سید مسعود سیادتی رئیس شورای شهر 
عنوان کرد:



بازدید یکی از اعضای شورای شهر به همراه مدیر و معاونین 4
شهرداری منطقه یک از سطح منطقه

اختصاص بودجه  جهت تحقق  شهر الکترونیک 
در سال ۹۸ و سال آینده در سمنان

سی و هفتمین مالقات شهروندی شهردار سمنان

دوازدهمین ایستگاه زیر گنبد کهن با طعم تغذیه سالم کودک

 روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:

عضو شورای اسالمی شهر سمنان:

پنجشنبه  2۶  دی  ۱۳۹۸  

تامین  برای  سمنان  شهرداری  عزم 
زیرساخت های شهر دوستدار کودک

میدان  کانکس  آمیزی  رنگ 
اجرائی  عوامل  توسط  سعدی 
نقل  و  مدیریت حمل  سازمان 

بار و مسافر

حل مشکل استخر پارک 
خدمات  توسط  سنگی 

شهری منطقه دو

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان 
در گفتگو با ایمنا مطرح کرد:

روابط عمومی سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 

سمنان خبر داد:

منطقه  روابط عمومی شهرداری 
دو خبر داد:
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تکریم شهروندان با افتتاح شهرداری ناحیه دو

در  هوشمند  شهری  خدمات  توسعه 
راستای ترویج مفهوم شهر هوشمند

اجرای آسفالت ریزی بلوار 
علویان جنب کمپ زائر

 اجرای عملیات زیبا سازی فاز 
سوم فضای سبز پل جهاد

با  ایمنی وسالمت کار  کارگاه آموزشی 

فضای  ومنظر   سیما  سازمان  مشارکت 

شهری شهرداری سمنان برگزار شد

و  اطالعات  فناوری  سازمان  سرپرست 
ارتباطات شهرداری سمنان عنوان کرد: 

یک  منطقه  شهرداری  عمومی   روابط 
خبرداد :

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

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

پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست 
شهرداری سمنان خبر داد:

عباسی،  شاه  کاروانسرای  آزادسازی  از  پس 
سمنان شهر  تاریخی  فرهنگی  گذر  طرح   به 

افزوده می شود

 ساخت و نصب فالور باکس های سنگی
در بلوار ۱۷ شهریور

جلسه  ای پیرامون مشکالت پروژه های دانشگاه علوم پزشکی 
در سطح منطقه یک برگزار شد

رئیس شورای شهر در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا عنوان کرد:

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

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان خبر داد:

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

روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:

به جهت  الهیه  بوستان  از  میدانی  بازدید 
بهسازی و زیباسازی بوستان

از  برداری  بهره  با  شهر  نشاط  افزایش 
مجموعه تفریحی در پارک سوکان

 آخرین اقدامات در شهرک 
در  بازیافت  هکتاری  بیست 

حال اجرا می باشد

آتش سوزی خانه قدیمی در نیمه 

نشانان  آتش  توسط  شب   های 

سمنانی امدادرسانی و مهار شد

سمپوزیوم تجسمی چوب و 
فلز در سمنان برگزار شد

مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
پسماند شهرداری سمنان خبر داد: روابط عمومی سازمان آتش نشانی 

سمنان خبر داد:
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در  بیابانک(  )مثنوی  کتاب 
گذر زمان از مجید صبوری

در راستای اجرای تبصره ۲۰ ماده ۵۵ 

نسبت به پلمب انبار غیر مجاز ضایعات

اقدام گردید

کتاب خوان  نشست  دهمین  در 
در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی 

مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

مدیریت  سازمان  سرپرست 
سمنان شهرداری   پسماند 

خبر داد:

ساخت ۱۵ مجسمه چوبی
حاصل ۵ روز کاری در 

کارگاه زیباسازی

گذاری  لوله  عملیات  آغاز   
آبیاری قطره ای در

بوستان بانوان

نصب تابلو معرف خانه های بازی و 
خالقیت جان جدیدی را به نمای 

شهری سمنان داده است

خدمات بدون خطا در 
مراکز معاینه فنی خودرو

شهر سمنان

تکمیل نصب تابلوهای هدایت مسیر در بلوار بسیج
توسط  شهریور   ۸ پارک  در  بازی  لوازم  ست  نصب 

نیروهای خدوم خدمات شهری شهرداری منطقه یک

آتش سوزی در یک واحد آپارتمانی واقع در
خیابان سعدی، سعدی دهم

روابط عمومی سازمان آتش نشانی سمنان گزارش 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:

نقل  و  حمل  مهندسی  و  مدیریت  سازمان  سرپرست 
شهرداری سمنان عنوان کرد:

توسط شهرداری منطقه یک سمنان صورت پذیرفت:

و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  همت  به 
ورزشی شهرداری سمنان نصب شد:

 در دفتر پلیس راهور شهرستان سمنان  
مطرح شد :

راه اندازی نرم افزار مخصوص تلفن همراه جهت رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل دانش آموزی/ 
۷۵ دستگاه اتوبوس فعال در سطح شهر وظیفه جابجایی مردم و دانشجویان را برعهده دارند/ 
عدم خرید اتوبوس به دلیل قیمت باال/ نوسازی و بازسازی ۲ دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوس 
رانی سمنان/  تردد اتوبوس مخصوص کودکان در راستای شهر دوستدار کودک در اوایل سال نو.

نصب تمثال شــهدا در کل شهر سمنان/ سمنان اولین شهر کشور در مزین کردن نام شهدا 
در تمام معابر و خیابان ها/ جشنواره استقبال از بهار در آستانه رسیدن به سال نو/ کتابخانه 
رنگین کمان اولین کتابخانه منحصر به فرد کشور/ کمبود فضاهای فرهنگی در شهر سمنان 

مهمترین مشکل است

طــرح جامع ترافیکی شــهر ســمنان در ســال ۱۳۹۹ نهایی می شــود / اصــالح و بهبود تردد 
ترافیکــی شــهری در دســتور کار قــرار دارد / تابلوهای هدایت مســیر در محدوده پل شــهید 
شــاطری تا پارک کوهســتان انجام شــده اســت / کاهش حــوادث ترافیکی از اهــداف اصالح 
هندســی معابر شــهری اســت / عمر ماندگاری خط کشی های معابر شــهری ۱۲-۹ ماه است / 
میــزان تخصیص بودجه برای مباحث ترافیکی از ســوی مراجع مربوطه قابل توجه نیســت / و ....

مصاحبه خبری سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری شهرداری سمنان
با خبرگزاری آریا

مصاحبه خبری سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی حمل و نقل شهرداری سمنان
با خبرگزاری ایرنا 

مصاحبه خبری سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری سمنان

با خبرگزاری ایمنا 
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تصویر هفته

آخرین اقدامات در شهرک 
بیست هکتاری بازیافت در 

حال اجرا می باشد

 شهرداری سمنان،
  کومش سمنان را

مغلوب کرد.

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری سمنان خبر داد:

های  رقابت  دوم  هفته  در   
فوتبال باشگاهی نوجوانان زیر 

۱۷ سال:

در  جدولگذاری  عملیات  اجرای 
جاده کمربندی جنوب

بازسازی  و  مرمت  عملیات  اجرای 
خانه قدیمی پورحسینی

باغراه  فرش  سنگ  عملیات  اجرای 
سفید پل باال

اجرای عملیات آسفالت در محله باغ 
فیض با هدف بازآفرینی محالت هدف

بازسازی  و  مرمت  عملیات  اجرای   
خانه تاریخی بهرامی

اجرای عملیات احداث بوستان زائر
ی

میدان شهید دریادار همت
ی 

ل جواد
س : ابوالفض

عک

در  زیباسازی  عملیات  اجرای 

فضای سبز حاشیه بلوار قائم

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

در راستای  روشنایی معابر کمپ زائر ، پایه های روشنایی و چراغ 

توسط واحد خدمات شهری شهرداری منطقه یک نصب گردید

 روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد: 

روند پیشرفت پروژه های مهم سازمان عمران و بازآفرینی شهری در هفته ای که گذشت

پنجاه و سومین باغ گشت در شهر  



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

کاروانسرای شاه عباسی سمنان به 
گذر فرهنگی شهر پیوند می خورد

مهار ترافیک شهری با ساخت 

پارکینگ های مکانیزه
اصلي  ویژگي   ، بودن  محور  محله 

تنظیم بودجه سال ۹۹ شهرداري سمنان
اجرای طرح توسعه 

آرامستان سمنان

المپیـاد ورزشی در

سمنــان

اندازی  راه  از  قضاییه  قوه  استقبال 
بازیافت  شهرک  هکتاری   ۲۰ پروژه 

سمنان

تکریم شهروندان

با افتتاح شهرداری ناحیه دو سمنان

ویژه نامه افق اقتصادویژه نامه افق اقتصادروزنامه استانی پیام سمنانروزنامه استانی بیان مردم

رئیس شورای اسالمی شهر سمنان:

آرامستان های شهردار سمنان مطرح کرد :شهردار منطقه دو  سمنان عنوان کرد: مدیریت  سازمان  سرپرست 
شهرداری سمنان عنوان کرد:

فجر  مبارک  دهه  گرامیداشت  مناسبت  به 
برگزار می شود:

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری سمنان گفت:

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان خبر داد:

گزیده اخبار مدیریت شهری 

دیماه ۱۳۹۸دیماه ۱۳۹۸ چهارشنبه 2۵دی ۱۳۹۸ دوشنبه  2۳ دی  ۱۳۹۸

روزنامه افکار

روزنامه رویش ملت

روزنامه خریدار

روزنامه آسیا

روزنامه جمهور

روزنامه صدای اصالحات

روزنامه بهار 

روزنامه اخبار صنعت

روزنامه روزان 

روزنامه کائنات

روزنامه  عصر رسانه

روزنامه بیان مردم

روزنامه پیام استان

روزنامه شروع

پایگاه خبری ربیع

پایگاه خبری رویداد ایران

پایگاه خبری جارچی اخبار

پایگاه خبری شاخص روز

خبرگزاری ایرنا، ایمنا و آریا

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

خبرگزاری های آریا، ایمنا، پایگاه خبری رویداد ایران، شاخص روز،افق اقتصاد
و روزنامه های افق اقتصاد، فرصت امروز، بیان مردم و پیام استان

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

 روزنامه های اقتصاد مردم، کار و کارگر، بیان مردم و پیام استان
پایگاه های خبری ربیع، رویداد ایران، افق اقتصاد و جارچی اخبار

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

و روزنامه بیان مردم و پیام استان


