
بولتن خبری شهرداری سمنان
شماره 24

نیمه دوم خرداد 1399
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمـنان

 استاندار سمنان از پروژه های عمرانی شهرداری سمنان بازدید کرد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، علیرضا 
آشناگر استاندار سمنان به اتفاق فخری ، معاون هماهنگی امور عمرانی، 
شهاب مدیرکل امور شهری استانداری ، دانایی فرماندار سمنان ، ناظم 
رضوی شهردار و اعضای شــورای شهر و تعدادی از مدیران شهری از 
پروژه های عمرانی شهرداری سمنان بازدید و از نزدیک با روند پیشرفت 

آنها آشنا شدند . 
آشناگر در این بازدید گفت: یکی از فعالیت های بسیار مهم در جذب 
گردشگر، بهســازی و باطراوت نمودن ورودی ها و خروجی های شهر 
هست که شهرداری سمنان توانسته است با ساماندهی مجموعه بوستان 
سیمرغ همراه با فضای اختصاصی برای بانوان و کودکان و ساماندهی 

مشاغل مزاحم در شهرک صنفی فعالیتهای بسیار خوبی را رقم بزند . 
وی به بازآفرینی بافت تاریخی سمنان اشاره کرد و گفت: سمنان شهر 
تاریخی است و بنیان های تاریخی قوی دارد و می بایست با بازآفرینی، 
این بافت را احیا نمود که حرکت های شهرداری سمنان در این زمینه 

بسیار مناسب و قابل تقدیر است . 
استاندار سمنان ضمن تقدیر از فعالیتهای عمرانی شهرداری سمنان 
اظهار داشــت : با اســتمرار این فعالیت ها و تکمیل شــدن مرمت و 
بازآفرینی خانه های تاریخی و باغ راه هایی که شــهرداری سمنان در 
دستور کار دارد شهر سمنان آینده بسیار خوب در زمینه گردشگرپذیری 

و دستیابی به جایگاه مناسب در زیست شهری را دارد .  
شایان ذکر است استاندار سمنان از خانه های تاریخی محله تاریحی کهنه دژ ، شهربازی بزرگ سمینا ، کمپ زائر و دیگر پروژه های عمرانی شهرداری سمنان بازدید و در انتها 

پروژه های مرکز پایش تصویری و کنترل ترافیک و استودیو رسانه شهر شهرداری سمنان را افتتاح کرد .

رییس شــورای اسالمی شهر سمنان در نشست مشترک شورا ، شهردار و نماینده شهر ، تعامالت 
دوسویه را  سبب تسریع در حل مسائل  شهری بیان کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، نشست مشترک شهردار، اعضای 
شورای شهر و نماینده دوره یازدهم مردم سمنان ، مهدیشهر و سرخه در محل دفتر نماینده این 

شهر برگزار شد . 
سید مسعود سیادتی، رییس شــورای اسالمی شهر سمنان در این نشست با بیان اینکه نماینده 
پاسخگوی همه اقشار جامعه است اظهار داشت: دوره پنجم شورای اسالمی شهر سمنان نیز با بهره 
گیری از افکار و سلیقه های متفاوت و وحدت نظر سعی نموده تا اقشار مختلف شهروندان را دریابد . 
ســیادتی افزود: اهداف مشترک نمایندگی مردم در خانه ملت و نمایندگی مردم در شورای شهر 

بالندگی ، سرافرازی و آبادانی کشور است که می بایست مورد توجه باشد . 
وی به تجربه کارگروه ها و شورای مشورتی در دوره دهم نمایندگی خانه ملت اشاره کرد و اظهار 
داشت : بهره گیری از تجارب برگزیدگان شهر در قالب شورای مشورتی توانست ضمن ایجاد خرد 

جمعی و رصد مسائل مهم شهر ، نماینده را در ارائه تصویر مناسب از مسائل شهری یاری نماید . 
سیادتی با بیان اینکه شورای اسالمی شهر یکی از نهادهای اجتماعی است که پایگاه مردمی دارد، 
ارتباط نماینده و شورای اسالمی شهر را بسیار مهم دانست و با تشکر از تعامل نماینده دوره دهم با مجموعه شهرداری و شورا گفت: تعامل شهرداری ، شورای شهر و نماینده خانه 

ملت در تسریع حل مسائل شهری سمنان نقش ارزنده ای دارد و امیدواریم این تعامل در دوره یازدهم هم ادامه داشته باشد .  
رییس شورای اسالمی شهر سمنان با تاکید بر حفظ جایگاه سمنان به عنوان مرکز استان ،لزوم عدالت محوری و توجه ویژه به مرکز استان را خواستار  و پیشنهاد برگزاری جلسات 

مشترک دوره ای به منظور بررسی و پیگیری مسائل شهر و شهروندان بین شهرداری ، شورای اسالمی شهر و نماینده را ارائه کرد . 
شایان ذکر است در این نشست مواردی از لزوم اصالح بخشی از قوانین و پیگیری تخصیص اعتبار ملی و استانی در بازآفرینی شهری، پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاه های 

اجرایی ، پیگیری الیحه مدیریت واحد شهری، الیحه درآمد پایدار شهرداری ها، استفاده از ظرفیت مجمع خیرین شهرساز سمنان مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد.

تسریع در حل مسائل شهری با تعامل دوسویه شورا و نماینده خانه ملت
 رییس شورای اسالمی شهر سمنان مطرح کرد:

فعالیتهای شهرداری سمنان در بازآفرینی شهری قابل تقدیر است
 استاندار سمنان : 
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خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  رئیس 
ایمنی شهرداری سمنان :

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو 
خبر داد:

به همت واحد تبلیغات محیطی سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 

سمنان انجام شد؛

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری سمنان خبر داد: 

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 

فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد:
مدیر منطقه سه شهرداری سمنان 

خبر داد:

در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان با 
شهردار سمنان صورت گرفت:

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

سه شنبه ۲۷ خرداد ۹۹

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

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد :

برگزاری تست آمادگی جسمانی 

نیروهای  درجه  ارتقاء  تست  و 

سازمان آتش نشانی سمنان

تسریع در ادامه روند 
اجرای کفپوش های 

بوستان کومش 

 فضاسازی شهری به 
مناسبت سالروز شهادت 

امام جعفر صادق)ع(

تسطیح جهت اجرای روکش آسفالت مقابل
ملک های اطراف محله کدیور

عملیات کاشت انواع گونه های گیاهی در محوطه 
آرامگاه امامزاده زکریا )ع(

 رصد پروژه های شهری توسط استاندار سمنان

روند پیشرفت مرمت و بازسازی 
خانه تاریخی طالب بیدختی

فروشندگان  آوری  جمع  مشترک  گشت 

مواد غذایی غیر بهداشتی در سطح شهر

تملکی دیگر در راستای طرح تعریض 

بلوار مولوی به سمت میدان نماز

 اعالم آمادگی همکاری های فرهنگی و اجتماعی
اداره کل فرهنگ و ارشاد استان با شهرداری سمنان

ادامه آسفالت کمربند جنوبی
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جدول  عملیات  اجرای 
گذاری کانیوو در کوچه 

شهید علی اوغان

سقوط کارگر ۲۰ ساله 
 در چاه

در خیابان باهنر
 برگزاری کمیته های نامگذاری معابر، 

بوستان ها و سیما و منظر
 داده آمایی امالک شهر ادامه دارد

تشکیل کمیسیون های حقوقی، فرهنگی و ورزشی، عمران 

و شهرسازی و بازآفرینی، در دستور کار قرار گیرد

 بازسازی و ساماندهی بوستان ۹۰ 
دستگاه در حال انجام است

گندزدایی هفتگی غرفه های شهر 
سمنان همچنان ادامه دارد

بررسی موانع پیش رو در
پروژه های عمرانی شهری

ادامه عملیات مرمت و بازسازی 
خانه تاریخی بهرامی ها

 جشن نسیم مهر فرصتی برای حمایت از
خانواده های زندانیان

سیادتی، رئیس مجمع مشورتی شوراهای اسالمی شهرستان 
های استان در سومین جلسه این مجمع در سرخه: 

 مدیر شهرداری منطقه یک سمنان: 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان؛

روابط عمومی معاونت فنی وامور زیر بنایی شهرداری سمنان خبر داد:

 روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان خبر داد:

 در فرهنگسرای امید خانواده رقم خورد؛

روابط عمومی شهرداری

منطقه سه خبر داد:

 رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شهرداری سمنان خبر داد؛

روند پیشرفت چشمگیر 
عملیات بوستان اتحاد

روابط عمومی  شهرداری منطقه دو گزارش داد:

 سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های 
شهرداری سمنان خبر داد:

در  ساخته  پیش  قبور 
آرامستان وادی السالم 

سمنان
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نصب  تابلوهای
راهنمای خانه های تاریخی شهر سمنان

بکارگیری  جهت  سکو  ساخت  عملیات  آغاز 
سرویس بهداشتی در بوستان زائر

ضروری  امری  بازآموزی   

در تغییر و تحوالت سازمانی

بازدید شهردار سمنان از 
روند پیشرفت مرمت و 

بازآفرینی خانه تاریخی 
طالب  بیدختی ها

شهرداری  فاوای  سازمان  سرپرست 
سمنان عنوان کرد:

روابط عمومی مدیریت امور گردشگری 

شهرداری سمنان گزارش داد:

کنترل  و  پایش  دوربین   ۳۵
ترافیک شهری سمنان را برعهده 

دارند

سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی 
ترافیک شهرداری سمنان خبر داد:

 به منظور حذف آلودگی های محیطی و پاکیزگی 
مناظر شهری خیابان امام خمینی )ره( شستشو شد

 ایجاد تاالر گفتمان شهر در 
شهرداری سمنان

پیگیری وضعیت و دستور به رسیدگی 
پارک سوکان توسط مدیر منطقه

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک سمنان: 

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو گزارش داد:

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد :

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

بافت های فرسوده سطح شهر؛ انبار ضایعات نیست

 ادامه عملیات تکمیل فاز سوم
بوستان زائر

 مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان :

 روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان خبر داد:

زیباسازی دیوارهای فرسوده با اجرای 
نقاشی دیواری در سطح شهر سمنان

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد: 
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محله محوری؛ دیدگاه نوینی که شهرداری سمنان در پیشرو دارد

وادی  آرامستان  منظر  بهبود 

السالم برای زائرین اهل قبور

فینیشری  مکانیزه  اکیپ  کارکرد 
آفرینی  باز  و  عمران  سازمان 

شهرداری سمنان 

جلسه  هفتمین  برگزاری 
تفصیلی  طرح  بررسی 

شهر سمنان 

کاراته کای شهرداری سمنان 
را  ها  رقابت  قهرمانی  عنوان 

از آن خود کرد

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های 
شهرداری سمنان خبر داد :

در رقابت های لیگ کاراته وان ایران)دختران(؛

و  مهر  تشکیل کارگروه  اجرایی  زمینه   
میراث در سمنان فراهم شد

 ادامه ساماندهی انهار پارک شقایق

بازدید میدانی از آمارتور بندی شناژ دیوار زندان

اجرای انتقال شبکه برق به شهرک بازیافت
در فاز دوم  انجام گرفت 

سید محمد خاتمی ، سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی شهرداری سمنان: 

 روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

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

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان مطرح کرد:

با حضور استاندار سمنان انجام پذیرفت:

 برگزاری نشست شهرداران آسیایی برای 
اقتصاد شهری در دوران پساکرونا 

سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان خبر داد:

رصد پیشرفت مجموعه ورزشی نشاط و
پارک کومش

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

افتتاح استودیو رسانه شهر) رادیو شهر( شهرداری سمنان و مرکز پایش تصویری و کنترل ترافیک شهرداری سمنان
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بررسی برنامه ها وارائه 
گزارش عملکرد شهر 

دوستدار کودک

انتخاب سمنان برای پایلوت 

شهر دوستدار کودک

دوستدار  شهر  اداره  رئیس  حضور  با 
کودک در دویست و هفتاد و هفتمین 

جلسه رسمی شورا صورت گرفت؛

 زیباسازی دیوار ضلع غربی 

میدان شهید فدائی
 گام جدی شهرداری منطقه یک 

برای رفع سد معبر

بافعالیت  کدیور  استخر  الیروبی 
۱۵ نیروی پاکبان و همکاری عوامل 

خدمات شهری شهرداری منطقه یک

 جشن روز ملی مهر 
حمایت  ملی  روز  مناسبت  به 

از خانواده های زندانیان

 برنامه های تحول اداری در دستور کار شهرداری قرار دارد پروژه های شهری آسیب شناسی می شوند

اجرای عالئم افقی ترافیکی در سطح معابر

سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی ترافیک شهرداری سمنان خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه سه
خبر داد:

یک  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط   
سمنان خبر داد:

سرپرست مدیریت منابع انسانی شهرداری سمنان:   مدیر حوزه شهردار سمنان؛

  مدیر منطقه یک شهرداری  سمنان خبر داد :

مدیریت  سازمان  مدیرعامل  از  نقل  به   
پسماند شهرداری سمنان :

در فرهنگسرای امید خانواده برگزار شد؛

یک  منطقه  معابر  ریزی  آسفالت  تن  هزار  از ۲  بیش 
شهرداری سمنان

 آغاز عملیات اصالح هندسی بلوار 

ضلع شمالی CNG پل جهاد

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

 کاشت ۱۵ هزار گلدان از انواع گل های فصلی در
سه ماه اول سال ۹۹

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

سد معبر و عدم قیمت گذاری اصناف پایان می یابد

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان:
 معتمدی، معاون شهرسازی و معماری 

خبر داد:
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تصویر برگزیده

اولین شهرک  از  بازدید   
بازیافت کشور 

اشعار زیبا بر پیکره شهر 
سمنان نقش بست

 پنجشنبه ۲۱ خرداد ۹۹ :

و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  همت  به 
ورزشی شهرداری سمنان؛

ی 
تصویـــر هــــوای

ن )ع(
میدان امام حسی

اعضای  و  شهردار  دیدار 
شورای اسالمی شهر سمنان با 
دکتر گلرو نماینده خانه ملت 

ارتفاع  در  صعود  و  فرود  آموزش 
) راپل( ، به جهت باال بردن توان بدنی 
و فنی در مواجه با حوادث احتمالی

الیروبی استخر کوشمغان توسط شهرداری منطقه یک

 آغاز عملیات ساماندهی و زیباسازی ضلع جنوبی
شهرک کوهستان

ادامه روند مرمت و باز پیرایی 
باغ راه انجیال

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد :

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

 روابط عمومی مدیریت امور گردشگری شهرداری سمنان گزارش داد:

 راه  اندازی مرکزی برای پایش سالمت 

کارکنان شهرداری سمنان

 تبدیل خانه تاریخی دانایی به

خانه موزه سمنان

مدیر بافت تاریخی 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
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