
بولتن خبری شهرداری سمنان
 شماره 19

هفته سوم بهمن ماه ) دوازدهم لغایت هجدهم بهمن 1398(
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمـنان

به منظور زيباسازي منظر شهری و ايجاد فضايي با نشاط، معاونت خدمات شهر شهرداري سمنان طرح تونل های نوری از محل اعتبارات داخلي 
شهرداري اجرا  نموده است . 

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان جواد نجاريانی گفت : در دنیای مدرن امروز با الهام از هنر نورپردازی و نصب المان 
ها و فن آوری های جديد می توان گردشگران را برای تماشای جاذبه های  شهر فراخواند که اين امر بايد از طرف سیاست گذاران حوزه مديريت 

شهری مورد بررسی و توجه قرار گیرد، زيرا جذب گردشگر از نظر اقتصادی مزايای بسیاری برای شهر در بر خواهد داشت.
نجاريانی افزود : يکی از رويکردهای مديريت شهری سمنان ارتقاء مبلمان شهری می باشد. يقیناً پروژه هايی که با اين هدف برنامه ريزی می 
گردند می توانند در ايجاد محیطی خالق و زيبا در جهت نشاط و شادابی مردم نقش بسزايی ايفا کنند، در همین راستا شهرداری سمنان اقدام 

به طراحی و اجرای تونل های نوری در مناطق مختلف شهر نموده است.
وی اضافه کرد: الزمه طراحی محیطی بهره مندی حداکثری از شاخصه های اقلیمی،فرهنگی و غیره می باشد که می توان آنرا با روش های نوين 

و نیازهای امروز مردم هماهنگ کرد تا پاسخگوی نیازهای زندگی مدرن و هويت بخشی به محیط زيست شهری باشیم.
شايان ذکر است تونل های نوری در بلوار قدس ، پیاده راه شورای اسالمی شهر ، بلوار قائم )عج( در حال آماده سازی می باشد .

تقویت نشاط شهروندی با اجراي تونل های نوري
معاون خدمات شهری شهرداری سمنان خبر داد: 

 تعریف زنجیره گردشگری با تعامل شهرداری ها و گروه های ذینفع
نگاه ویژه شهردار سمنان به توسعه گردشگری منطقه:

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

بازدید میدانی مدیر شهرداری منطقه یک از سطح منطقه به بازدید میدانی بوستان سالمت )دانشگاه علوم پزشکی (
درخواست اهالی

با تعامل همه جانبه تشکل ها، گروه های ذينفع و شهرداری ها ، پايه های گردشگری شهری منطقه تقويت می شود . 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید محمد ناظم رضوی در نشست هم انديشی تبیین و شناخت 
توانمندي ها و محدوديت های توسعه گردشگری شهرهای مجاور )سرخه ، سمنان ، درجزين ، مهديشهر و شهمیرزاد( اظهار کرد: 
بايد موضوع گردشگری در منطقه سمنان به عنوان يک زنجیره مورد توجه قرار گیرد، بايد همه ظرفیت های بخش های مختلف 

در شهرهای استان و بويژه شهرهای مجاور فعال شود و اين امر می تواند به توسعه گردشگری نیز کمک کند.
ناظم رضوی ادامه داد: تقويت پايه های گردشگری شهری منطقه منوط بر تعامل همه جانبه تمام گروه های ذينفع توريسم می 
باشد و در اين بین نقش شهرداری شهرهای مجاور هم بسیار مهم است . چرا که عالوه بر هم افزايی ايجاد شده، زمینه های الزم 

جهت اعتالی فعالیت ها و اهداف مشترک گردشگری می بايست بنحوی نظامند تبیین شود.
وی اظهار داشت : شهرهای سرخه ، سمنان ، درجزين ، مهديشهر و شهمیرزاد دارای نقاط مشترک و ظرفیتهای گردشگری خاصی 

هستند که با هم افزايی می توانند به عنوان يک مقصد گردشگری معرفی شوند.
رضوی به ظرفیت ويژه فرودگاه سمنان در توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: با استفاده از پتانسیلهای کوير، کوه و جاذبه های 
کوهستان، می توان بسته های گردشگری ارزان قیمت را تهیه نمود تا گردشگران ورودی بتوانند در مدت اقامت از تمامی جاذبه 

های گردشگری منطقه بهره الزم را داشته باشند. 
شهردار سمنان ضمن ارائه پیشنهاد اجرای برنامه های مشترک گردشگری در طول سال با استفاده از ظرفیت شهرداری ها، تشکل 
ها و گروه های ذينفع گردشــگری تصريح کرد: شناسايی و حفظ اين ظرفیت ها از يک سو و همکاری شوراها در وضع قوانین 
گردشگری شهری در جهت استفاده بهینه از امکانات شهر ، شاهد ايجاد توسعه پايدار و گردشگری پايدار در سطح منطقه باشیم.
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سرپرست سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری سمنان:

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان مطرح کرد:

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک 
خبر داد :

جلسه شماره 243 و 244 : روابط عمومی  شهرداری منطقه یک 
خبر داد :

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

 سه شنبه 98/۱۱/۱5 : سه شنبه 98/۱۱/۱5 :

 با آغاز رقابت های والیبال بانوان استان جام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی:روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

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

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

سامانه نگارخانه دیجیتالی 

شهر سمنان بزودی 

رونمایی می شود

طرح آموزش مدیریت سبز 

در ادارات و نهادهای سطح 

شهر سمنان آغاز شد

جلسه در خصوص طراحی 
زکریا  خیابان  اجرای  و 
حدفاصل امامزاده زکریا به 

بلوار شهید هاشمیان

شروع کف فرش پیاده روی جنب دیوار سپاه
واقع در بلوار بسیج توسط اداره عمرانی شهرداری منطقه دو

برگزاری مانور تخلیه اضطراری و اطفال حریق در
بیمارستان  شفا  سمنان

برگزاری جلسات رسمی
شورای شهر سمنان

در روز های شنبه و سه شنبه هر هفته

عملیات رنگ آمیزی جداول

بلوار حکیم الهی
با  سبز  کمربند  اول  فاز  آغاز   

کاشت ۲ هزار اصله درخت 

اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی بوستان الدن توسط اداره 

شهرداری سمنان گام اول را محکم برداشتعمرانی شهرداری منطقه دو

بازدید از بوستان جدید االحداث زائر

بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان  دبیرستان دخترانه شاهد در جلسه رسمی شورا حضور دانش آموزان 

بازديد شــهردار سمنان به اتفاق دادستان و فرماندار و مديران شهری از بوستان در 
حال احداث زائر در ورودی شهر سمنان جنب کمربندی سمنان به مشهد مقدس

در اين بازديد سید محمد ناظم رضوی ، شهردار سمنان ، شريف ابراهیمی ، دادستان 
استان سمنان ، سید عباس دانايی ، فرماندار شهرستان سمنان ، عباس آلبويه ، نائب 

ريیس شورای اسالمی سمنان با همراهی مديران شهری انجام پذيرفت.
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و  تیرها   ، علویان  بوستان  روشنایی  راستای   در 

چراغ های روشنایی  توسط واحد خدمات شهری 

شهرداری منطقه یک نصب گردید

تامین  بیمه  برقراری  امکان 
تاکسی  رانندگان  اجتماعی 

در سال آینده

احداث آبنما در لچکی
بلوار چمران

شهرسازی  و  عمـران  کمیسیون 

دوشنبه  روز  شهر  شورای 

مدیران  حضور  با   ۹8/۱۱/۱4

مناطق، سرپرست سازمان  عمران 

عمرانی  معاونت  و  بازآفرینی  و 

شهرداری سمنان برگزار شد

بازدید نایب رئیس شورا به همراه  فرماندار، دادستان، 

مدیرکل میراث فرهنگی، شهردار و مدیر شهرداری منطقه 

یک از صنوف مزاحم و بوستان میدان امام حسن )ع(

دادستان،  فرماندار،  همراه   به  شورا  رئیس  نایب  بازدید 

مدیرکل میراث فرهنگی، شهردار و مدیر شهرداری منطقه یک 

از بافت فرسوده خیابان فاطمیه و خیابان شیخ عالءالدوله

مزرعه کودک برای کودکان شهر اخالق
آماده می شود

رییس اداره شهر دوستدار کودک شهرداری سمنان:

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

روابط عمومی شهرداری منطقه یک گزارش داد: 

دوستدار کودک شدن شهر سمنان نیازمند زیرساخت های اساسی است
سید مسعود سیادتی رییس شورای شهر سمنان در گفت و گو با ایرنا: 

ريیس شورای شهر سمنان گفت: اين شهر از نامزدهای دريافت نشان دوستدار کودک از سوی 
مراجع بین المللی اســت و دست يافتن به اين هدف نیاز به زيرساخت های اساسی و  همکاری 

دستگاه های دولتی دارد.
سید مسعود سیادتی روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: با توجه به اينکه شهرهای مختلف از 
جمله سمنان نامزد دريافت عنوان شهر دوستدار کودک هستند،  محقق شدن دريافت اين عنوان 
می تواند جايگاه ويژه ای برای شهر به ارمغان آورد که برای دريافت آن تمامی دستگاه های دولتی 

بايد با شهرداری سمنان همکاری داشته باشند.
وی افزود: برای رسیدن به اين نشان، کمیسیون فرهنگی شورای شهر، معاونت های شهرداری و 
به ويژه سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری سمنان موثر هستند و بر اساس گستردگی اين طرح 

مقدمات اجرايی شدن آن  نیاز به سند راهبردی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: شــهرداری سمنان برنامه ريزی و طراحی مناسبی در اين راستا داشته است اما 
اجرايی شــدن طرح ها نیازمند انسجام و همکاری دستگاه ها، نهادها و سازمان های مردم نهاد 

است.
ريیس شورای شهر سمنان اضافه کرد: کتابخانه های تخصصی کودک، سالن نمايش و اجرای تئاتر کودک، ايجاد سینمای کودک، تولید آثار ادبی و داستانی 
با همکاری نويسندگان تخصصی و بومی، ايجاد باغ کودک و تاسیس مهدکودک های ممتاز از جمله مواردی است که  زمینه دريافت اين نشان را با خود 

به همراه دارد.
وی اظهار داشت: شهر سمنان از جمله نامزدهای دريافت عنوان شهر دوستدار کودک است که در مراحل مختلف پنجگانه دريافت آن محقق خواهد شود 

و در حال حاضر در گام اول نويد اينکه در مجموع شهرهای دوستدار کودک قرار بگیرد وجود دارد.
وی خواستار همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف در اين طرح شد و گفت: سازمان بهزيستی، سازمان هالل احمر، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی، کانون پرورش  فکری کودکان و نوجوانان، رسانه ها و ديگر دستگاه های 

دولتی و غیر دولتی که در زمینه های پژوهشی کودک فعال هستند می توانند در به نتیجه رسیدن اين طرح موثر واقع شوند.  
سیادتی بیان داشت: در همین راستا پارک هوشمند کودک سمنان آماده بهره برداری است و دستیابی به استانداردهای شهر دوستدار کودک و افزايش 

مشارکت پذيری کودکان  از جمله اهداف راه اندازی اين پارک است.

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



تاکید شهردار بر اجرای برنامه های نوروزی4
شهردوستدار کودک

مالقات بی واسطه در محل شهرداری منطقه یک

جشن راویان انقالب

در جلسه برنامه ریزی و انجام هماهنگی های الزم ستاد نوروزی شهرداری سمنان مطرح شد:

روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد :

 چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱398

درخشش کاراته کارهای شهرداری سمنان 

فجر جام  المللی  بین  های  رقابت  در 

سرویس دهی اتوبوس شهری 

با مراکز  آموزشی شهر سمنان 

در دهه مبارک فجر

حریق خودروی پیکان 
در میدان حافظ توسط 
آتش نشانان سمنانی 

امدادرسانی و مهار شد

و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست 
ورزشی شهرداری سمنان خبر داد:

سرپرست سازمان مدیریت حمل 
شهرداری  مسافر  و  بار  نقل  و 

سمنان خبر داد:

 روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
سمنان خبر داد:

سه شنبه ۱5 بهمن ۱398

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

در فرهنگسرای امید خانواده برگزار شد:

روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد :

 بازدید اعضای شورا از مدرسه استثنایی 
کودکان کم توان ذهنی و حرکتی بشارت

شروع عملیات احداث کافه کتاب
کودک و نوجوان 

نشست هم اندیشی در خصوص برگزاری 
جشن حمایت از خانواده زندانیان

مجتمع  ساکنین  نمایندگان  با  جلسه 
پژوهنده قومس



5 جلسه مشترک مدیر عامل سازمان 
همیاری با مدیر منطقه دو

اولین نقاشی دیواری 
تمثال  سردار سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی در سمنان

 آخرین اقدامات در شهرک بیست 

هکتاری بازیافت در حال اجرا می باشد

حذف سهمیه سوخت تاکسی های 
فاقد پروانه همزمان با

تصویب و اعالم وزرات کشور

 4۰۵ پژو  خودروی  حریق 
در شهرک غرب  مهار شد

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

پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری سمنان خبر داد:

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

روابط عمومی شهرداری منطقه دو
خبر داد:

 روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
سمنان خبر داد:

جلسات در خصوص تسهیل در فرآیند 

تملک برگزار گردید

 ساخت سازه های تونل نوری در کارگاه زیباسازی

بازدید میدانی مدیر شهرداری منطقه یک

روابط عمومی شهرداری منطقه یک گزارش داد :

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

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

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

روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:

مرمت آسفالت نوار حفاری لوله گاز پیرامون 
میدان شهید دریادار همتی

بازدید میدانی مدیر شهرداری منطقه یک از
روند تکمیل شهرداری ناحیه ۲

اجرای  پیشرفت  روند 
عملیات مرمت و بازسازی 

خانه تاریخی بهرامی 

آغاز عملیات شستشوی 

درختان در سطح شهر سمنان

رنگ آمیزی
نرده های انتهایی

بوستان دولت

بازآفرینی  و  عمران  عمومی  روابط 
فضاهای شهری شهرداری سمنان :

 سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای 

سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد:
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۱8۱۱۹ دانش آموز 
سمنانی با مفاهیم مدیریت 

پسماند آشنا شدند

برون سپاری خدمات شهر، 

ارتقای  و  وری  بهره  الزمه 

خدمات شهرداری

دیدار از خانواده شهیدان و رونمایی از تمثال شهیدان

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان مطرح کرد:

معاون خدمات شهری 
شهرداری سمنان عنوان کرد:

با حضور مقامات سمنان در چهل و یکمین سالروز
پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد:

معابر شهری سمنان مزین 
به تصاویر شهداء شد

اجرای کف پوش پرسی در میدان شهدای دولت 

نشست هم اندیشی تبیین و شناخت توانمندي ها و 

محدودیت های توسعه گردشگری شهرهای مجاور

بازدید میدانی مدیر منطقه دو از بلوار قائم )عج(
 نصب تابلوی سردرب

اولین پارک هوشمند کودک در شهر سمنان

رنگ و بوی انقالب در معابر شهری سمنان
معاون خدمات شهری شهرداری سمنان خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:
و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  همت  به 

ورزشی شهرداری سمنان در بهمن ماه:
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تصویر هفته

روند پیشرفت اجرای 
عملیات بازسازی 

IT ساختمان

نجات سه نفر در پی 
سقوط کابین آسانسور 
در مسکن مهر سمنان 

 روابط عمومی عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری سمنان :

روابط عمومی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری سمنان خبر داد:

کوچه باغ مهــر
 

ی
س : سید نیما ریاض

عک

سرمایه گذاری شهرداری پیرامون 

جمع آوری پساب سمنان

با حضور مدیر عامل شرکت آبفای  شهری 
استان سمنان در جلسه شورا بررسی شد:

هفدهمین برنامه فرهنگی زیر گنبد کهن با طعم انقالب

پنجاه و ششمین باغ گشت در شهر  

۱6۰ عنوان خدمات شهرداری باید اطالع رسانی شود

سیادتی در جلسه ماهانه روابط عمومی های شهرداری
عنوان کرد  :



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 

 اجرای 4۱ برنامه به مناسبت
دهه فجر در سمنان

تمثال  دیواری  نقاشی  اولین 
سردار سپهبد سلیمانی در سمنان

برون سپاری خدمات 
شهر،الزمه بهره وری و 

ارتقای خدمات شهرداری
گردشگری،

محور توسعه سمنان

چهل و یک برنامه فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی

به توسعه گردشگری منطقه و  نگاه ویژه 

زنجیره گردشگری با تعامل شهرداری ها 

و گروههای ذینفع

تقویت نشاط شهروندی با اجرای

تونل های نوری
 رونمایی از تمثال شهیدان محمود جهانشیر ، 

مجید طالب بیدختی و سید جالل کیا

روزنامه پیام استان سمنانروزنامه استانی بیان مردم

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی

شهرداری سمنان خبر داد:

 به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و 

ورزشی شهرداری انجام شد:

 شهردار سمنان در نشست هم اندیشی تبیین و شناخت معاون خدمات شهری شهرداری سمنان عنوان کرد:

گردشگری  توسعه  محدودیت های  و  توانمندی ها 

مطرح کرد:

به مناسبت چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی ایران برگزار می شود:

شهردار سمنان در نشست هم اندیشی تبیین و شناخت 

توانمندی ها و محدودیت های توسعه گردشگری: 
معاون خدمات شهری شهرداری سمنان خبر داد: 

یکمین  و  چهل  در  سمنان  مقامات  حضور  با 
سالروز پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد:

صدای شهر سمنان

دوشنبه  ۱4 بهمن  ۱398

روزنامه پیام استان سمنان
خبرگزاری های آریا، ایمنا و پایگاه خبری رویداد ایران، ربیع، 

کارنامه فردا و روزنامه های بیان مردم و پیام استان

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

روزنامه های کشوری عصر توسعه، رویداد امروز، پیام استان و بیان مردم و پایگاه های 
روزنامه های پیام استان و بیان مردم و پایگاه های خبری ربیع و رویداد ایرانخبری ربیع، رویداد ایران و کارنامه فردا و خبرگزاری های ایمنا و آریا 

روزنامه های کار و کارگر، پیام استان و بیان مردم و پایگاه های خبری ربیع 
و رویداد ایران

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

روزنامه های رویداد امروز پیام استان و بیان مردم و پایگاه های خبری ربیع 
و رویداد ایران

چهارشنبه  ۱۶  بهمن ۱398


