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گاهنامه مرداد 1401
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

 تقدیر شهردار از موکب عاشقان کوچک حسینی

 برگزاری کارگاه قالی بافی در فرهنگسرای امید 

 برگزاری کالس فرهنگی رسانه ای با عنوان “ایستاده”

رصد مشکالت محله جهادیه سمنان
حضور شهردار،معاونان و  اعضای شورا با موثران محله جهادیه  در مسجد النبی 

امکان مشاهده ضوابط شهرسازی  امالک در سیستم یکپارچه شهرسازی انجام شد
عملیات عمرانی محوطه میدان شهدای جهادیه

تقدیر شهردار از موکب عاشقان کوچک حسینی

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، ابوالفضل ملحی گفت : پیرو تفکیک قطعات بنیاد مستضعفان 

 در ضلع جنوب شرکت نفت و پیگیری پدافند غیر عامل استانداری جهت پیوست پدافندی و براساس مکاتبه پدافند غیرعامل

 کشور حریم شرکت نفت از دیواره های پیرامونی شرکت ۲۵0 مترمربع در نظر گرفته شده است. با توجه به مساحت حدود ۹.۶

 هکتاری شرکت نفت مقدار حریم لحاظ شده برای شرکت نفت حدود ۷0 هکتار تحت پوشش قرار می گرفت که شامل بخش زیادی

 از شهرک اندیشه ، بلوار کارگر و زمین های حد شرق با کاربری های اداری زمین های حد جنوب با کاربری صنعتی الف و کلیه

زمین های حد غرب تا محور بلوار فدک می باشد

 ملحی افزود : با توجه به پیگیری های مستمر شهرداری سمنان از طریق مشاور و پدافند غیرعامل کشور طی نامه ای مقدار حریم

 دویست پنجاه متر از دیوار های شرکت نفت به محدوده مخازن سیزده تا هیجده در نظر گرفته شد و این امر باعث کاهش حریم از

 ۷0 هکتار به ۳0 هکتار گردید و کلیه زمین هایی که در حد شمال شرکت نفت قرار دارند از بر بلوار علم و صنعت به باال از حریم

خارج شدند

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان با بیان اینکه مناطق شمالی این حریم ، مسکونی بوده و قبال در این محدوده قرار

 داشته افزود : با آزادسازی این 40 هکتار ، شهروندان این مناطق که عمدتا در شهرک اندیشه ساکن هستند می توانند فعالیت

 های ساختمانی خود را انجام داده و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد

شهردار سمنان؛
 

 رشد و توسعه سمنان با همدلی و مشارکت
 مردم و مسئوالن تقویت می شود

 شهردار سمنان گفت : رشد و توسعه شهر بدون همفکری، همدلی و
تالش مضاعف محقق نمی شود

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
 سمنان،گفتگو خبرگزاری ایمنا ، در نشست “ انجمن رشد و توسعه سمنان “ که با حضور نماینده مردم سمنان ، سرخه و مهدیشهر ،

 فرماندار ، رییس شورای اسالمی شهر و جمعی از موثرین سمنانی مقیم تهران برگزار شد ، سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان آخرین
  اقدامات و فعالیتهای شهرداری سمنان در حوزه های عمرانی ، اقتصادی و فرهنگی و اقدامات در حال انجام  را تشریح کرد

 مرتضی نژاد گفت : توسعه و پویایی و حرکت منسجم رو به رشد مدیریت شهری در گرو انسجام ، همراهی و همدلی همه مسئوالن محلی ،
  موثرین و فرهیختگان است و مشارکت مردم نیز در این بین از جایگاه ویژه ای برخوردار است

 وی با تشریح پروژه های زیرساختی شهر از قبیل تقاطع غیرهمسطح امام حسن )ع( ، پل شهید حاجی سلطانی )روزیه ( و پروژه های
 بازآفرینی  ادامه داد : اجرای پروژه های عمرانی مورد نیاز و ضروری شهر و شفاف سازی امور مخصوصًا فرایندهای مالی شهرداری، تنوع

  سازی در سبد درآمدی و ایجاد درآمد پایدار در این دوره مدیریت شهری ، بیش از  پیش مورد توجه قرار گرفته است

شهردار سمنان گفت:

 نقش موثر خبرگزاری ایمنا در انعکاس مسائل شهری سمنان

 شهردار سمنان گفت : خبرگزاری ایمنا توانسته مشکالت و معضالت شهر و شهروندان را شناسایی و راهکارهای مناسبی به مدیران شهری
 ارائه دهد

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان در نشست صمیمی با خبرنگاران
 خبرگزاری ایمنا دفتر سمنان گفت : امروزه نقش رسانه در مدیریت شهری به عنوان منابع مطمئن آگاهی دهنده بسیار پررنگ بوده و در

 تنویر افکار عمومی، آگاهی بخشی به جامعه و رفع مشکالت و معضالت جامعه و شهروندان مردم نقش بسزایی را دارند

 مرتضی نژاد با بیان اینکه رسانه ها می توانند زمینه سازی مناسب برای افزایش ظرفیت مشارکت شهروندان در تحقق اهداف مدیریت
 شهری داشته باشند، عملکرد خبرگزاری ایمنا دفتر سمنان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود : این خبرگزاری توانسته ضمن انعکاس عملکرد

 و فعالیتهای مدیریت شهری ، مشکالت و معضالت شهر و شهروندان را شناسایی و راهکارهای مناسبی به مدیران شهری ارائه دهد

 شهردار سمنان افزایش اطمینان و اعتماد شهروندان به مدیریت شهری که حاصل اطالع درست و بهنگام است را عاملی در جهت توسعه
 هرچه بهتر مدیریت شهری مطرح کرد و از خبرگزاری ایمنا خواست در خصوص حرکت شهر سمنان به سوی شهر هوشمند،شهر خالق و

نوآور و شهر گردشگر، به عنوان بازویی قدرتمند برای مجموعه مدیریت شهری باشد

شهردار سمنان خبر داد:

 خرید خودروی مجهز به نردبان هیدرولیکی برای آتش نشانی شهرداری سمنان

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان،سید علی مرتضی نژاد شهردار سمنان
 در گفت و گو با خبرنگار ایمنا گفت: شهر سمنان علی رغم وجود ساختمان های بلند و چند طبقه، از

 امکاناتی نظیر خودروی نردبان دار بلند محروم بوده و این موضوع زنگ خطری جدی برای اطفاء حریق
 در مجتمع های چند طبقه است که با  تالش های نماینده مردم شهرهای سمنان، سرخه و مهدیشهر

 ، شورای اسالمی شهر و پیگیری های شهرداری سمنان ، قرارداد خرید یک دستگاه خودروی
 هیدرولیک نردبان دار آتش نشانی که از سنگین ترین قرار داد های خرید خودرو و تجهیزات آتش

نشانی به ارزش ۵۰۰  میلیارد ریال است امضا شد
 مرتضی نژاد با بیان اینکه این دستگاه خودروی نردبان دار هیدرولیکی ۳۲  متری است که اولین و تنها نردبان با
 این ارتفاع در استان سمنان خواهد بود که پس از  پیگیری های زیاد به ناوگان آتش نشانی سمنان اضافه خواهد

 شد، درباره جزئیات این قرار داد، افزود: این قرار داد بین شهرداری سمنان و نماینده انحصاری شرکت روزنباور
 اتریش امضا شده است که پیمانکار قرار داد موظف است این دستگاه چند کاره را تا دهه فجر امسال  در اختیار

.سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان قرار دهد



۲۳ بولتن خبری

ارتقای فرهنگ کار و تالش کارکنان با اجرای نظام پیشنهادات

 مورد حادثه و حریق در سه ماهه اول سال 1401 توسط

آتش نشانان سمنان پوشش داده شده است

 اعزام  40 نفر از نیروهای شهرداری سمنان جهت

 خدمت در اربعین امسال

 اتخاذ تمهیدات شهرداری برای پرداخت مطالبات

4۵۵

تملک بخشی از پالک،خیابان امام حسین)ع( ۲۳

 طرح جمع آوری سگهای ولگرد با سرعت عمل

بیشتر در حال انجام است

 حمایت معاون علمی رییس جمهور از برنامه های
 دانش بنیان شهرداری سمنان

 محلول پاشی گلهای رز و نسترن در سطح شهر

 تکمیل بتن ریزی مخازن سوخت دفنی و هوایی فرودگاه سمنان

 برگزاری نشست فصلی ستاد اقامه نماز شهرداری سمنان

 همایش الماس های درخشان
 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، مراسم پاسداشت

 حماسه های آزادگان سرافراز و تکریم  مجاهدت های آزاده سرافراز سرتیپ خلبان

 “یداله عبدوس “ با نام همایش الماس های درخشان با حضور شهردار سمنان و مدیران

 شهری ، شب چهارشنبه ۲۶ مرداد 1401 در محل پارک موزه دفاع مقدس برگزار شد

آغاز مسابقات مینی فوتبال بانوان در سمنان

زنگ بازی و ورزش در محله پیامبر اعظم )ص(سمنان نواخته شد

یادواره ۷۷ شهید واالمقام و روحانیت محالت و زاوقان
 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان همزمان با آغاز ماه محرم ، مراسم یادواره ۷۷ شهید

 واالمقام و روحانیت محالت و زاوقان با حضور مدیران شهری ، شهردار ، خانواده معظم شهدا و شهروندان توسط

 انجام تست غربالگری کرونا از کارکنان شهرداری مرکز پایگاه های مقاومت بسیج محله ، جمعه شب در محل حسینیه عمرانکوی برگزار گردید

بازدید شهردار از نمایشگاه عکس سوگواره مهر محرم
 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، سید علی مرتضی نژاد به همراه

 مدیران شهری از این نمایشگاه که با موضوع نذر های عاشورایی، آیین های سوگواری و پیاده روی

  اربعین حسینی در بخش عکس و فیلم برگزار شده  بازدید کرد

  رونمایی از المان آزاده سرافراز سرتیپ خلبان “یداله عبدوس ”


