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سال اول ،شماره سه

 گاهنامه خرداد 1401
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، در نشست
 مشترک  اعضای شورای اسالمی شهرستان سمنان و شهردار سمنان با دکتر
 منصوری رییس دانشگاه آزاد اسالمی سمنان راه های افزایش فعالیت در

 حوزه پژوهش بین شهرداری و دانشگاه بحث و تبادل نظر شد

 نخستین برنامه طبیعت گردی و گردشگری ورزشی ویژه بانوان در
سمنان برگزار شد

عملیات کف سازی تکیه پهنه  مورد حادثه و حریق در ماهی که گذشت

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان گفت:

فعالیت دوباره تولید قطعات  و فراورده های  بتنی در  شهرداری سمنان

جشنواره سه شنبه های با نشاط در خیابان ورزش
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    شهردار گفت:
 شفافیت مالی شهرداری سمنان با خزانه داری الکترونیک

 شهردار سمنان گفت : شفافیت مالی شهرداری سمنان در گرو
 استفاده کامل از سامانه خزانه داری است

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان سید

 علی مرتضی نژاد شهردار سمنان در گفتگو با خبرنگار ایمنا گفت

 : سامانه خزانه داری الکترونیک به منظور ثبت و شناسایی به موقع

 و کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل و تسریع عملیات دریافت و

پرداخت های خزانه در این شهرداری راه اندازی شد

 مرتضی نژاد با تقدیر از زحمات سازمان فاوا در راه اندازی این سامانه اظهار داشت : یکی از مهمترین تغییر مسیرها در شهرداری به عنوان نهاد عمومی

 درآمد-هزینه ای ، انجام تغییرات در حوزه مالی شهرداری است که با ایجاد سازو کار الزم برای اعمال مدیریت صحیح  منابع مالی ، شفافیت مالی را در

  این مجموعه خدمت رسان شهری به دنبال خواهد داشت

 وی گفت : با این اقدام تمام دارایی های شهرداری و سازمان های وابسته به خزانه واریز و از خزانه برداشت می شود تا درآمدها و هزینه ها مشخص شده
. و مدیریت واحد مالی شکل بگیرد

برگزاری جشنواره گل وگیاه در پارک شقایق 
 به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سمنان، رئیس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری
 سمنان گفت:این سازمان با مشارکت مدیریت بانوان و خانواده شهرداری، جشنواره گل و گیاه به مناسبت روز جهانی

 گل درروز چهارشنبه مورخ ۲۵ خرداد۱۴۰۱در پارک شقایق برگزار شد

 قاسمی بیان کرد :در این مراسم که با حضور اعضای شورای شهر ،شهردار ،معاونین و روسای سازمانهای شهرداری و با
 استقبال کم نظیر مردم شهر اخالق برگزار شد و در کنار برنامه های شاد و متنوع ، غرفه های مخصوص کودکان غرفه

 های گل و گیاه و کارگاه آموزشی برپا گردید

 وی گفت: در ادامه این مراسم  از دو نفر از  “شهروندان سبز “ و تعدادی از نیروهای نمونه این سازمان نیز تقدیر به
 عمل آمد. در ابتدای مراسم اعضای شورای شهر و شهردار  سمنان ضمن تبریک روز جهانی گل خواستار مشارکت

بیشتر شهروندان سمنانی در حفظ و نگهداری فضای سبز شهری شدند

 رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان در حاشیه این مراسم ضمن خیر مقدم به مدعوین و
 شهروندان و تشکر از استقبال مردم گفت؛  این برنامه در راستای گرامیداشت روز جهانی گل ، ترویج حفظ و نگهداری

فضای سبز و ایجاد شادی برای عموم مردم برگزار شده است

:رییس مرکز علمی کاربردی شهرداری سمنان خبر داد
  

پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان

 . رییس مرکز علمی کاربردی شهرداری سمنان از پذیرش دانشجو در  ۱۳ مقاطع کاردانی و کارشناسی در این مرکز خبر داد

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ،سید محمد خاتمی در گفتگو با خبرنگار ایمنا گفت : مراکز علمی کاربردی در تمامی شهرها تنها متولی
 . نظام آموزش عالی علمی کاربردی هستند که با واسطه دانشگاه جامع علمی کاربردی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند

 خاتمی با اشاره به سابقه چندین ساله فعالیت مرکز علمی کاربردی شهرداری سمنان افزود : با احیای این مرکز ، از مهر سال جاری در ۱۳ رشته مختلف  و در مقاطع
 . کاردانی و کارشناسی دانشجو پذیرش کرده و خدمات علمی خود را رسما آغاز می نماید

 وی مهمترین ویژگی های این مرکز را بهره گیری از امکانات بالقوه مجموعه مدیریت شهری دانست و گفت : فعالیت های این مرکز که تابع مقررات دانشگاه جامع علمی
.کاربردی است در راستای مهارت آفرینی و کارآفرینی بویژه برطرف کردن خالء برخی از رشته های مورد نیاز در مجموعه مدیریت شهری بسیار راهگشاست

Sanjesh.org به گزارش ایمنا ، زمان ثبت نام دوره های علمی کاربردی از ۲۹ خرداد ماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی                    آغاز می شود



۲۳ بولتن خبری

الیروبی انهار سطح حوزه منطقه یک 

 برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون بند۲0
ماده۵۵ قانون شهرداریها

بازسازی کف فرش پیاده راه بلوار شهدای آتش نشان

 اجرای طرح های زیباسازی و رنگ آمیزی جداول در پارک آبشار

 جشن بزرگ “امام مهربانی ها” با حضور
 پرشور شهروندان سمنانی  در سمنان

برگزار شد

 مسابقات دو و دوچرخه سواری به مناسبت
گرامیداشت دهه کرامت

آغاز عملیات اجرای دیوار سنگی بلوار فدک

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،محمدرضا رجبی معاون

 عمرانی شهرداری منطقه یک سمنان گفت: با توجه به تعریض بلوار فدک،بخشی از این بلوار

 که لزوم بر اجرای دیوار سنگی داشت توسط عوامل معاونت عمرانی شهرداری منطقه یک

سمنان این عملیات آغاز گردید

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، ارائه و گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند در

 زمینه تنظیف و پاکسازی همه روزه معابر ، جمع آوری پسماند های خشک و بازیافت آن ، میزان و مقدار عملکرد واحد

 خدمات شهری در راستای تعمیر ، شستشو و آهک پاشی ریل ها و مخازن زباله ، اقدامات صورت پذیرفته در مورد پیشبرد

 اهداف سامانه سیوا ، آموزش های شهروندی و فرهنگسازی ، اقدامات واحد نقلیه و نگهداری بهینه از دستگاه های واحد

 مذکور ، میزان و مقدار پسماند های عفونی و مراکز جمع آوری آن ، اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی شهرک

 بازیافت ، عملکرد فرهنگی سازمان و ... توسط مجتبی اعوانی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند انجام شد. این جلسه

 در دفتر سیدعلی مرتضی نژاد شهردار سمنان و رئیس شورای سازمان مدیریت پسماند با حضور هاشم نوروزی فرد معاون

 مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ، علی همتی ، حمید رضا پیوندی ، امیر

عبدوس ، عباس دارایی از اعضای شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان و سایر مسئولین برگزارگردید


