
بولتن خبری شهرداری سمنان
شماره 23

نیمه اول خرداد 1399
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمـنان

 شــهردار سمنان گفت: روابط عمومی باید سیاست گذاری های شهری را با نیازهای شهروندان 
همسو و دغدغه های شهروندان را به مدیران شهری ارایه کند.

سید محمد ناظم رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به نقش روابط عمومی در شهرداری، 
اظهار کرد: شهرداری ها جزو دستگاه هایی اجرایی هستند که هر روز با مراجعه شمار فراوانی از 
شهروندان مواجه هستند و به همین دلیل روابط عمومی شهرداری باید از نیازهای شهروندان آگاه 
شود و با انتقال این موارد به مدیران شهری، سیاست گذاری های شهری را با نیازهای شهروندان و 

متقاعد کردن افکار عمومی همسو کند.
وی با اشاره به انتخاب مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان به عنوان مدیر برتر 
روابط عمومی شهرستان سمنان، افزود: مدیریت شهری سمنان اطالع رسانی مستمر و شفاف و 

بهره گیری از ظرفیت رسانه ها را به عنوان یکی از اصول مهم در دستور کار خود قرار داده است.
شهردار سمنان گفت: امروزه صاحب نظران، کارکرد اصلی روابط عمومی را عالوه بر اطالع رسانی 

رویدادها و برنامه های سازمان ها، در اعتمادسازی بین شهروندان می دانند.
ناظم رضوی خاطرنشان کرد: عملکرد مناسب روابط عمومی شهرداری ها و انجام برنامه های مدون 

و علمی برای ارتباط با افکار عمومی برای پاسخ به انتظارات شهروندان اهمیت زیادی دارد.

رئیس شورای اسالمی استان سمنان گفت: پیشنهادهایی ارائه شده تا بودجه استان بر حسب مساحت برآورد شود، 
نه فقط بر اساس جمعیتی که دارد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل، عباس آلبویه با بیان اینکه بودجه ریزی کشور صرفاً بر اساس جمعیت 
انجام می شود، اظهار کرد: الزم است بودجه استان ها عالوه بر آیتم جمعیت باید برحسب مساحت برآورد شده و 

مجلس شورای اسالمی این مهم را در دستور کار خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه استان سمنان از نظر مساحت، ششمین استان و از نظر جمعیت در میان استان های کم جمعیت 
کشور است، افزود: متأسفانه بودجه ای که برای استان سمنان در نظر گرفته می شود بر مبنای جمعیت است و این 

بودجه ریزی صورت گرفته، کفاف استان سمنان را نمی دهد.
رئیس شورای اسالمی استان سمنان تصریح کرد: پیگیری هایی از طریق مسئولین استانی، ملی و سازمان برنامه و 
بودجه کشور مبنی بر تغییر آیتم بودجه استان سمنان از جمعیت به مساحت انجام شد و پیشنهادهایی ارائه شده 
است که امیدواریم نتیجه بخش بوده و بودجه استان بر حسب مساحت برآورد شود، نه فقط بر اساس جمعیتی 

که دارد.

بودجه سمنان با توجه به مساحت استان تخصیص یابد
 رئیس شورای اسالمی استان سمنان:

 شهردار سمنان خبر داد:

روابط عمومی شهرداری پل ارتباطی شهروندان و مدیران شهری
شهردار سمنان به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی مطرح کرد:

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری سمنان، شهردار سمنان از برگزاری 
رزمایش همدلی و کمک مومنانه از سوی شهرداری این شهر خبر داد.

ســیدمحمد ناظم رضوی اظهار کرد: برای کاهش بخشی از اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا و 
افزایش تاب آوری جامعه، رزمایش همدلی و کمک مومنانه از سوی شهرداری سمنان برگزار شد.

شهردار سمنان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب مبنی بر برگزاری رزمایش کمک مومنانه 
افزود: مدیریت شهری سمنان با توجه به لزوم استمرار همدلی و مشارکت همه جانبه شهروندان 
و دستگاه های اجرایی در مقابله با بیماری کرونا، قصد دارد با برگزاری این رزمایش سهم کوچکی 

در تالش شهروندان برای همدلی با مردم آسیب دیده از کرونا داشته باشد.
وی گفت: برای خرید این بسته ها اعتباری بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیون ریال از طرف شهرداری 

سمنان هزینه شده است.
 شهردار سمنان با بیان اینکه ارزش هر بسته حدود سه میلیون ریال است افزود: این بسته ها به 

مناسبت ماه مبارک رمضان آماده و در بین ۶۰۰ خانواده کارگران شهرداری توزیع شد.

 اجرای رزمایش همدلی در شهرداری سمنان
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و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  همت  به 
ورزشی شهرداری سمنان برگزار شد؛

سرپرست مدیریت ارتباطات و امور
بین الملل شهرداری سمنان تشریح کرد:

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 
یک خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری منطقه سه 
خبر داد:

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیر بنایی شهرداری سمنان خبر داد:مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطرح کرد؛

در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان برگزار شد:

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

 سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان:

آیین تجلیل از برندگان مسابقه 

جشنواره   در  قرآن  قرائت 

مجازی)با قرآن بمانیم(

استفاده حداکثری از ظرفیتها
فعالیتهای  رسانی  اطالع  در 

شهرداری سمنان

آغاز عملیات غوزه 
 چینی گل های رز

در سطح شهر سمنان

بیش از ۸۰ درصد از اجرای عملیات احیاء و

بازسازی باغ راه کندنه آماده بهره برداری می باشد

جلسه مشترک پل تقاطع غیر همسطح
میدان امام حسن )ع(

 نشست همفکری با کارشناسان و مدیران شهرداری سمنان در خصوص  ایجاد 
تاالرهای گفتگوی شهری و مکان های مکث در محیط های پرتردد شهر

و  هیجان  رنگ  از  خدمتی 
نشاط در شهر بازی سیمرغ

در  آسفالت  گیری  لکه   
خیابان حکیم الهی

عملیات حفاری و آماده سازی 

معابر جهت کاشت نهال

فرسوده  های  باتری  آوری  جمع  طرح  اجرای 

برای اولین بار در سطح شهر سمنان
مرمت آسفالت الین شمالی

بلوار شریف واقفی

شایان ذکر است: این نشست در راستای پیگیری یکی 
از مصوبات چهل و پنجمین جلسه کمیسیون فرهنگی 

اجتماعی شورای شهر بوده است. 
در این مصوبه آمده است:سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری سمنان با همکاری سازمان سیما 
منظر و فضای سبز شــهری و مشارکت هنرمندان 
نسبت به مکان یابی جهت ایجاد تاالرهای گفتگوی 
شــهری و مکان های مکث در محیط شهری اقدام و 

طرح مربوطه را اقدام نماید.
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پیاده  زیرسازی  عملیات 
پارک  شمالی  ضلع  راه 

۱۷ شهریور

جلسه مشترک مقبره 

شهدای گمنام

متصدیان جمع آوری پسماند 

سازمان  سوی  از  خشک 

روزانه  پسماند  مدیریت 

غربالگری می شوند

حفاری  نــوار  آسفالت  زیرسازی 

فاضالب خیابان امام )ره(
 اجــرای عملیات آسفالت در

بلوار جهادیه 

ادامه روند پیشرفت پروژه 
مزرعه گردشگری کودک

نوید به شهروندان سمنانی؛ سامانه » سیوا « 
با هدف دریافت زباله های خشک منازل 

 خسارات کرونایی به شهرداری سمنان

 توسعه خدمات شهري در بافت تاریخي سمنان/
 پروژه هاي عمراني شهرداري سمنان با جدیت در حال انجام است

مسجدجامع سمنان با تالش پاکبانان سمنانی
غبار روبی و تنظیف شد

 روند پیشرفت احداث جاده کمربندی جنوب

 روابط عمومی مدیریت امور گردشگری شهرداری سمنان گزارش داد:

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطرح کرد؛

 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان تشریح کرد: 

شهردار سمنان بیان کرد:

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان؛

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان:

روابط عمومی شهرداری

منطقه سه خبر داد:

روابط عمومی معاونت فنی و امور 
زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
پسماند شهرداری سمنان ؛

 بازدید از روند بهسازی محوطه 
ورزشی مجموعه نشاط

روابط عمومی  شهرداری منطقه دو گزارش داد:
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پروژه پیاده روسازی ضلع شرقی بلوار شهید نوروزی

 عملیات نقاشی دیواری در حاشیه بلوار معلم  

 روایت تصویری آیین تجلیل از برندگان بخش مسابقه ترتیل خوانی قرآن کریم در )جشنواره مجازی با قرآن بمانیم(

آتش سوزی منزل مسکونی 
االمر  صاحب  خیابان  در 
سمنان توسط آتش نشانان 

مهار شد

 روند پیشرفت اجرای 
عملیات بوستان سینا 
مقابل بیمارستان سینا

سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
آتش نشانی شهرداری سمنان؛

روابط عمومی شهرداری منطقه دو 
گزارش داد:

ایجــاد کافـــه کتاب 
برای کودکان

 در راستای شهر  دوستدار کودک انجام 
می گیرد:

هدایت آبهای سطحی و رفع آبگرفتگی مقابل 
ترمینال مسافربری سمنان و بلوار سفیر امید

انجام خط کشی محل پارک 
معلولین در معابر شهری

عملیات ساخت فاز دوم بازارچه کومش

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک گزارش داد:

 سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی ترافیک شهرداری سمنان گزارش داد:

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
های کشاورزی شهرداری سمنان گزارش داد:

 روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان
خبر داد:

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

شستشو و ضدعفونی ایستگاه های اتوبوس سطح شهر

مطالبات دولتی شهرداری سمنان
۲۰۰میلیارد تومان است

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری سمنان گزارش داد:

سرپرست امور مالی شهرداری سمنان:



5
جلسه مشترک پل تقاطع غیر هم سطح خیرآباد

 لکه گیری آسفالت
بلوار ۱۵ خرداد

فینیشری  مکانیزه  اکیپ  کارکرد 
بازآفرینی  و  عمران  سازمان 
شهرداری سمنان جهت آسفالت 

میدان قومس

تجهیز میدان انار

و  حادثه  مورد   ۹ پوشش 
توسط  ساعت   ۴۸ در  حریق 

آتش نشانان سمنان

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

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

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک 
خبر داد:

پاکسازی والیروبی استخر کدیور

مرحله نهم بسته های ویژه مقابله با کرونا 

در بین پاکبان سمنانی توزیع شد

بازدید شهردار از مجموعه پارک کومش

کارکرد ماشین آالت راهسازی سازمان عمران و
باز آفرینی شهری شهرداری سمنان در یک روز تعطیل

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد :

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبرداد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان:

 بازدید اعضای شورای شهر از ستاد
 کنگره سه هزار شهید استان سمنان

با محوریت تبادل اطالعات فرهنگی 

 انجام عملیات تسطیح و آماده سازی 

بستر جهت کشت در شهربازی سیمرغ

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

جلسه مشترک بین شورای شهر و دستگاههای 

اجرایی پیرامون طرح تفصیلی و کمیسیون ماده ۵
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سمنانی  امانتدار  پاکبان 
به  را  میلیونی   ۲۰ گردنبند 

صاحبش بازگرداند

کمیسیون عمــران و 

شهرسازی شورای شهر

مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
پسماند شهرداری سمنان

مطرح کرد:

آغاز عملیات بازپیرایی و کاشت 
انواع گونه های گیاهی در

پارک ۸ شهریور

بازسازی و تعمیر ایستگاه 
اتوبوس شهرک روزیه

های  پروژه  بررسی  جلسه 

مشارکتی شهرداری سمنان
رو  پیاده  عملیات  اجرای 

سازی بلوار بسیج

لکه گیری آسفالت در خیابانهای 
هفتم تیر، فردوسی و ابوذر

 اجرای کف فرش و زیباسازی بوستان تعاون

نصب دکل دوربین پایش تصویری
در میدان مشاهیر

 سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی ترافیک شهرداری سمنان خبر داد؛

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

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری سمنان گزارش داد:

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

 روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

امور  و  فنی  معاونت  عمومی  روابط 
زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

دو  منطقه  شهرداری  عمومی   روابط   
گزارش داد :

آغاز عملیات احداث و ساماندهی رفوژ میانی ورودی 
شهرک کوهستان

طرح ویژه برخورد با خودروهای 

غیرمجاز جمع آوری پسماند خشک

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطرح کرد:

عملیات تخریب ملک خطر آفرین با دستور قضایی

روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد:

شستشو و رنگ زدایی جداول رفوژ میانی

بلوار ۱۵ خرداد

دوشنبه22 / 09 / 1399 روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:
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تصویر برگزیده

احداث  زیرسازی  عملیات 
زمین بازی پارک کوهستان

در  عمومی  روابط  اصلی  کارکرد 

اعتمادسازی و تفاهم با مخاطب است

 روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیر 
شهرداری سمنان در گفت وگو با ایرنا:

روابط عمومی شهرداری منطقه سه گزارش داد:

ی 
تصویـــر هــــوای

ض 
استخر باغ فی

همدلی  های  کمک  اهداء 
سمنانی رانان  تاکسی  به 

در  آسفالت  زیرسازی  عملیات 
خیابان های باقی مانده کمپ زائر

اتمام آسفالت میدان ماندگار 

درماه گذشته ۲۳۸ سرویس دپو پسماند بالصاحب از

سطح شهرجمع آوری شد

 بازدید از روند پیشرفت مرمت 
خانه طالب بیدختی ها 

روابط عمومی معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد:

مدیر عامل سازمان سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان خبر داد:

 روابط عمومی مدیریت امور گردشگری شهرداری سمنان گزارش داد:

عملیات زیرسازی آسفالت خیابان کار واقع در شهرک غرب

اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی 
آسفالت نوار حفاری واقع در خیابان امام )ره( 

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شهرداری سمنان خبر 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 )۲(


