
بولتن خبری شهرداری سمنان
 شماره 22

نیمه اول اردیبهشت 1399
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمـنان

ســومین نشست شهرداران استان سمنان در ســال ۱۳۹۹ با حضور دکتر جمالی نژاد ، معاون 
عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برگزار شد . 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان سومین نشست شهرداران استان 
سمنان در سال ۱۳۹۹ با حضور دکتر جمالی نژاد ، معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان 

شهرداری ها و دهیاری ها در محل استانداری سمنان برگزار شد . 
در این نشســت که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ، شهرداران استان گزارشی از اقدامات 

انجام شده حوزه های مختلف مدیریت شهری را مطرح نمودند . 
سید محمد ناظم رضوی شهردار ســمنان ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص 
پیشگیری و مبارزه با کرونا  گفت برنامه های حوزه گردشگری شهری و بازآفرینی بافت تاریخی 
در سال جدید نیز دنبال می شود  و خواستار سرعت بخشیدن به برنامه های بازآفرینی شهری 

توسط دیگر دستگاه ها و کم شدن چالش های موجود شد . 
وی با اشــاره به ظرفیت اوراق تســویه و ۲۰۰ میلیارد بدهی ثبت شده دستگاه های اجرایی به 
شهرداری سمنان ، به محدودیت بانکهای عامل در این زمینه اشاره کرد و خواستار استفاده از  این  

برای خرید نردبان هیدرولیکی آتش نشانی شد . 
شهردار سمنان ضمن اشاره به پروژه های شهرداری سمنان اظهار داشت: شهرک بازیافت سمنان اولین و بزرگترین شهرک در حوزه جمع آوری پسماندها فعالیت خود را آغاز 

نموده و تاثیر بسیار زیادی در سیمای بصری شهر و ساماندهی مراکز بازیافت حاشیه و درون شهر داشته است . 
ناظم رضوی گفت بیش از ۱۵ خانه تاریخی در دستور کار شهرداری سمنان قرار دارد و برنامه های مدونی برای بازآفرینی و احیای باغ راه ها تنظیم شده است . 

شهردار سمنان گفت: فعالیت های شهر دوستدار کودک با قدرت در حال پیگیری است و شهرداری سمنان برنامه های جامعی را برای پیاده سازی مولفه های این حوزه پیش 
بینی کرده است .

 رئیس شــورای اسالمی شهر سمنان از پیاده راه سمنان به عنوان یکی از طرح های ماندگار شهرداری سمنان برای احیاء و 
بازآفرینی این معبر تاریخی ارزشمند نام برد و گفت: در همین راستا تملک های زیادی با هدف اجرایی شدن این پروژه صورت 

گرفته است که یکی از کارهای اساسی، ماندگار و بنیادی در شهر سمنان است.
وی از آنچه استفاده از بودجه نهادها و سازمان های بین المللی می خواند به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم شهرداری و شورای 
شهر نام برد و گفت: با استفاده از همین اعتبارات کار احداث سه فرهنگسرا در شهر سمنان برنامه ریزی شده که عملیات اجرایی 
یکی از آنها در گستره ای به وسعت تقریبی یک هکتار آغاز شده است. ۵۰۰۰ مترمربع زمین به منظور ایجاد این فرهنگسرا 

خریداری و یک باغ بیش از ۴۰۰۰ مترمربعی نیز زمیمه آن شده است.
سیادتی به طرح موزه آب در محور حکیم الهی اشاره و خاطرنشان کرد: آب انبار محله کدیور در همین راستا مرمت و عالوه 
بر آن یک خانه تاریخی در مجاور آن بازسازی شده است. ضمن آنکه یک آبراه آبشارگونه با بهره از تغییر مسیر آب در آنجا 

طراحی و ایجاد شده که می تواند ضمن ایجاد طراوات به استفاده بیشتر از جاذبه های گردشگری این منطقه کمک کند.
رئیس شورای اسالمی شهر سمنان از افزایش سرانه فضای سبز سمنان به عنوان دیگر دستاورد مهم شورا و شهرداری در این دوره یاد کرد و افزود: بازآفرینی و احیای پارک کومش 
که به یک متروکه تبدیل شده بود، امروز فضای تفریحی و تفرجگاهی خوبی برای شهروندان سمنانی فراهم کرده است. عالوه بر این با هدایت آب های سطحی و ایجاد استخر و 

دریاچه ای در شهرک روزیه، شهرداری کار ایجاد یک پارک و فضای تفرجگاهی در حاشیه این آبگیر را آغاز کرده که احتماال ظرف دو سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی از توجه ویژه به مناطق محروم شهر و مسکن مهر سمنان خبر داد و گفت: در همین راستا سه بوستان و پارک در مسکن مهر سمنان ایجاد شده است و با ایجاد یک فضای 

تفرجگاهی و ورزشی که از زمین فوتسال، والیبال، دوچرخه سواری و...بهره مند است زمینه ایجاد نشاط بیشتر در این منطقه ایجاد شده است.
ســیادتی از هزینه و عقد قرارداد به مبلغی بیش از ۷ میلیارد تومان طی دو ســال اخیر برای مشــارکت در ساخت و تکمیل پارک موزه دفاع مقدس خبر داد و گفت: البته این 
پارک موزه که یکی از بزرگترین پارک موزه های دفاع مقدس کشور است خود دارای ردیف و بودجه دولتی است اما شهرداری در محوطه سازی، دیوارکشی، توسعه فضای سبز آن 

و...فعالیت های زیادی داشته است.
رئیس شورای اسالمی شهر سمنان از شهرک ۵۲ هکتاری سمنان به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار در سمنان نام برد و گفت: البته فرآیند ساخت و تکمیل فضاهای خدماتی 
تجاری در این شهرک هفت -هشت سالی به دراز می کشد اما به هر حال فرآیند کار آغاز شده و می تواند به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای شهرداری، منشا خدمات شایانی 

به شهروندان سمنانی باشد.
دکتر سیادتی با بیان اینکه بودجه شهرداری سمنان در سال ۹۸ بالغ بر ۵۰۸ میلیارد تومان بسته شد به دو رویکرد )تعهدی( و )نقدی( به بودجه پرداخت و ادامه داد: براساس 
حساب ها و رویکردهای تعهدی، بودجه سال ۹۸ شهرداری سمنان محقق شده است. البته اگر مبنا را حساب های نقدی قرار دهیم ۳۰۰ میلیارد تومان از این بودجه محقق شده 

است.
وی با بیان اینکه بر اساس رویکرد تعهدی، ۵۰۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از بودجه شهرداری محقق شده افزود: در حسابداری تعهدی برخالف حسابداری نقدی که تنها واریزها 

به حساب ها مالک عمل است، مواردی مثل تملک ها و ...نیز محاسبه می شود.
سیادتی با تمجید از عملکرد شهرداری در بحران کرونا تصریح کرد: شهرداری ها در بحران کروناویروس سنگ تمام گذاشتند و شهرداری سمنان نیز عملکرد بسیار خوبی در این 

مدت داشته که جای تقدیر دارد.

پیاده راه سمنان یکی از طرح های ماندگار شهرداری برای احیا وبازآفرینی این معبر تاریخی است
سیدمسعودسیادتی رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد:

برنامه های عمرانی شهرداری سمنان  با قدرت در حال پیگیری است
شهردار سمنان : 
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 روابط عمومی  شهرداری منطقه 
یک گزارش داد :

رئیس شورای استان و نایب رئیس شورای شهر 

سمنان در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت:

مدیریت بافت تاریخی شهرداری 
سمنان خبر داد:

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شهرداری سمنان خبر داد:

منطقه  روابط عمومی شهرداری 
دو خبر داد:

پسماند  عامل سازمان مدیریت  مدیر 
شهرداری سمنان مطرح کرد:

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

 اقدامات پیشگیرانه شهرداری سمنان برای مقابله با کرونا ادامه دارد

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:

برق  تیر های   رنگ آمیزی 

بلوار حکیم الهی

نوروز  در  استان  این  گردشگری 
کرونا  ویروس  شیوع  بخاطر   ۹۹

خسارت های زیادی متحمل شد

 تکمیل
مرمت گاراژ کالنتر 
تا پایان سال آینده

پیشرفت ۹۰ درصدی بوستان انتهای باغ راه سفید پل

مرمت و نورپردازی آبنمای میدان استاندارد

ضدعفونی معابر و مکان های پر تردد در سطح شهر

 سوختگی سه نفر در آتش سوزی 
صافکاری در شهرک غرب سمنان

و   ساخت  هماهنگی  جلسه 

سازها در بلوار شهید نوروزی

 کرونا زباله های عفونی سمنان 

را به ۶۲ درصد افزایش رساند

سطح  میادین  از  منطقه  مدیر  میدانی  بازدید 

منطقه سه

خیابان  از  یک  منطقه  شهرداری  مدیر  بازدید    

آستانه و امامزاده یحیی )ع(
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 حضور شهردار و رییس 
شورای استان در استودیو 

رسانه شهر و تقدیر از 
عوامل رادیو شهر به 

مناسبت روز جهانی رادیو

جان  سیمرغ  شهربازی   

تازه ای میگیرد

لکه گیری آسفالت در 
سطح منطقه یک

جمع آوری دکل مخابراتی شرکت 
ایرانسل در شهرک گلستان

  عملیات انتقال پساب تصفیه خانه مهدیشهر به پارک جنگلی کومش

مدیران جدید شهرداري سمنان معرفي شدند

پس از شکایات مردمی و با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شد؛

منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 

شهرداری  شهری  سبز  فضای  و 

سمنان خبر داد: 

روابط عمومی  شهرداری 

منطقه یک خبر داد:

در راستای توسعه فضای سبز شهری 

و مدیریت بهینه منابع آبی در شهر 

کویری سمنان، استفاده از پس آب 

تصفیه شده فاضالب در آبیاری 

فضای سبز پارک جنگلی کومش 

به طول ۴۲۰۰ متر آغاز شد

مدیران جدید شــهرداري ســمنان در دومین جلسه 
شورای معاونین شهرداری سمنان معرفي شدند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
سمنان، در جلسه شورای معاونین شهرداری سمنان، 
ســید محمد ناظم رضوی  شهردار سمنان، همکاران 

جدید خود را معرفي کرد.
بر این اساس ضمن قدردانی از خدمات حسن عبداله 
زاده در معاونت امور فنی و زیربنایی،کوروش حصیرباف 
مدیر پیشین منطقه دو شهرداری به عنوان سرپرست 
معاونت امور فنی و زیربنایی معرفی شــد. همچنین  
کوروش حصیرباف نیز جای خود را به حمید قاسمی 

داد. 
سید محمد خاتمی نیز به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری سمنان معرفی شد.

۳۱۹۰۹ تن پسماند خانگی در سال ۹۸ در 
مرکز بهداشتی دفن پسماند امحاء شد 

 مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان مطرح کرد؛

نقاشی و رنگ آمیزی دیوارهای  
فرسوده در سطح شهر سمنان

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری سمنان خبر داد: 
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در دویست و شصت و پنجمین جلسه رسمی شورا

جلسه هم اندیشی جهت نظارت بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی و طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی

 نصب المان ویژه ماه مبارک رمضان در
میدان امام علی )ع(

 روایت تصویری بازدید از پروژه های شهری )مرحله دوم بازدید(

از  کرونا  غربالگری  طرح 
انبارداران شهرک بازیافت 

درحال انجام است

بازگشایی مرکز 
معاینه فنی شماره یک 

شهرداری سمنان

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان خبر داد:

مدیریت  سازمان  عمومی  روابط 
مسافر شهرداری  و  بار  نقل  و  حمل 

سمنان خبر داد:

 بازدید از خیابان امام خمینی 
۱۵ به درخواست اهالی

روابط عمومی  شهرداری منطقه یک
خبر داد :

بارزترین ویژگی شورای شهر در مرکز استان 
وجود دیدگاههای مختلف در شوراست

جلسه هم اندیشی با نمایندگان شرکتهای 
خدماتی در استقبال از ماه مهمانی خدا

رئیس شورای شهر سمنان درآستانه روز شوراها اظهار داشت:

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطرح کرد؛

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهری
شهرداری سمنان مطرح کرد:

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



5  آسفالت ۱۲۰ هزار متر مربع از معابر 
شهر سمنان در سال گذشته

شهرداری  معاونین  و  مدیر  بازدید 
منطقه یک از طرح تعریض خیابان 

امام حسین)ع(

آرامستان وادی السالم سمنان در 
مسیر سبز شدن قرار می گیرد

از  منطقه  مدیر  میدانی  بازدید 
استخر پارک کومش

نجات کودک ۸ ساله
پس از سقوط در چاه

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد :

سمنان  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط 
گزارش داد:

 با کاشت۲۰۰۰ اصله درخت و نهال؛

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو
خبر داد:

جلسه مشترک مدیر منطقه با
سازمان تعاونی روستایی استان سمنان

اتمام جداره سازی خیابان امام )ره(
تا پایان امسال

بهسازی فضای سبز آرامستان وادی السالم
با نرده های بتنی 

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد: 

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد: 

 پنجشنبه ۴ اردیبـهشت ۹۹

برگزاری سومین نشست مجازی شهرداران استان سمنان  

در سال ۱۳۹۹ با حضور دکتر جمالی نژاد ،معاون وزیر 

کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 

روایت تصویری بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری سمنان
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از سر گیری شیفت کاری عصر و 
روزهای جمعه مرکز معاینه فنی 

خودروهای سنگین شهر سمنان

لکه گیری کانیوو 

خیابان رضوان دوم

روابط عمومی سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 

سمنان خبر داد:

منطقه  روابط عمومی شهرداری 
سه خبر داد :

پسماند  سازمان  پیشگیرانه  اقدامات 

در مقابله با کرونا در شهرک بازیافت

به    ۹۹ سال  نرخنامه  ابالغ 

رانندگان تاکسی شهر سمنان
شهری  مبلمان  آمیزی  رنگ 

بوستان گل نرگس

مرمت،بازسازی و 
اجرای کفپوش خیابان 

حکیم الهی ۲۳ 

تخریب ملک جهت آزاد سازی طرح 
تعریض خیابان امام حسین )ع( رنگ آمیزی مبلمان بوستان آفرینش

پایان اجرای عملیات پروژه زیرسازی و آسفالت 
جاده دسترسی به شهرک جدیداالحداث بازیافت 

 سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان خبر داد:

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

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری منطقه سه 
گزارش داد:

روابط عمومی  شهرداری منطقه یک
خبر داد :

پاکبانان سمنانی مرحله ششم بسته های ویژه
مقابله با کرونا دریافت کردند



7

تصویر برگزیده

رنگ آمیزی مبلمان شهری 
بوستان کوی رضوان

عملیات بهسازی  کانیوو توسط 

عوامل عمرانی شهرداری ناحیه 

دو منطقه یک

 روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد :

 روابط عمومی  شهرداری منطقه دو خبر داد :

ی
اِلمان بهــــــار

 
ی

س : سید نیما ریاض
عک

توزیع و فروش بسته های مواد ضد 
عفونی در شش بازارچه سطح شهر 

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 

فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد:

بازدید مدیر منطقه از بلوار 
دفاع مقـــدس

بهسازی پل عابر پیاده بلوار میرزای شیرازی

پلمب ۲ واحد انبار ضایعات در شهر سمنان

بهره برداری موزه سالمت در سال آینده

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

مدیر عامل سازمان سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان خبر داد:

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد:

 پاکسازی جویهای معابر جهت هدایت آبهای سطحی

روند پیشرفت اجرای عملیات آمفی تئاتر 
روباز واقع در پارک کوهستان

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شهرداری سمنان گزارش داد:



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

عکس: همکاران روابط عمومی شهرداری مرکز، مناطق و سازمان ها                    
 طراح و صفحه آرا : امیرعلی قیومـی                              چاپ : سرزمین بنر

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

https://news.semnan.ir

مروری بر پروژه های شهرداری سمنان )۱(


