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سنگسر با حضور 6 استان

 صفحه1

 صفحه4

 صفحه1

 صفحات2و3

نگاهی گذرا به عملکرد 
شهرداری سمنان

الزمه توســعه سمنان اتحاد و همدلی است

سمنان

ساالنه ۴۰ میلیارد ریال برای تجهیز مدارس سمنان نیاز است

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان 
گفت: ســاالنه ۴۰ میلیارد ریال برای تجهیز و 
نوسازی مدارس استان سمنان به سامانه های 

نوین آموزشی و سخت افزاری نیاز است.
محمد دســتورانی در نشســت شورای 

آموزش و پرورش استان سمنان در سالن غدیر 
اســتانداری افزود: در سال گذشته ۳۰ میلیارد 
ریال برای بازســازی و تجهیز مدارس استان 
ســمنان تامین اعتبار شــد که انتظار می رود 
ایــن رویه اصولی برای ســال های آینده هم 
ادامه یابد. وی خاطر نشــان کرد: اعزام دانش 
آموزان به مناطق عملیاتی در قالب راهیان نور 
به دلیل کمبود اعتبار در سال تحصیلی جدید 
غیرممکن به نظر می رســد که از اســتاندار و 
مسئوالن مربوط می خواهیم که با رفع چالش 

کمبود اعتبار برای اعزام دانش آموزان استان 
به مناطق عملیاتی اقدام شود.

وی ادامه داد: ایــن اداره کل از اعزام های 
سال گذشــته راهیان نور پنج میلیارد ریال به 
بخش هــای مختلف بدهکار اســت که باید 
با تخصیــص اعتبار برای رفــع این چالش 
اقدام کرد. دســتورانی اضافه کرد: بسیاری از 
دستگاه های اجرایی در برگزاری رویدادهای 
ملی ورزشی در استان در بخش دانش آموزی 
با اداره کل آموزش و پرورش چندان همکاری 

ندارند و در مســابقات ورزشی دانش آموزی 
دختران کشور، دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
شــاهرود هزینه قابل توجهی برای در اختیار 
قرار دادن ســالن ورزشی از آموزش و پرورش 
درخواســت کرد. وی اضافه کرد: در ســال 
تحصیلی جدید ۸۶ درصــد دانش آموزان در 
مناطق شهری و ۱۴ درصد در مناطق روستایی 
استان ســمنان تحصیل می کنند و ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ نوآموز در تابســتان امسال در سنجش 
سالمت برای ورود به مدارس شرکت کردند.

امام جمعه موقت سمنان:
دســتگیری از نیازمنــدان را 

فراموش نکنید
امام جمعه موقت ســمنان گفت: عزاداران حســینی در 
ماه محرم و ســوگواری های خود، دستگیری از نیازمندان 

را فراموش نکنند.
حجت االسالم غالمحســین مهدوی نژاد اظهار کرد: 
دعای عرفه یک دعای ویژه اســت که امام حســین )ع( در 
صحرای عرفات با خدای خویش راز و نیاز کردند و در این روز 
اولین عزیز خود یعنی مسلم بن عقیل )ع( را در راه خدا دادند. 
وی با تأکید بر اینکه مناســبت های متعددی در دین مبین 
اســالم داریم اما دعای عرفه باید در طول سال مورد توجه 
قرار گیرد، تصریح کرد: توجه به این دعا بسیار مورد سفارش 
و توجه قرار گرفته اســت. مهدوی نــژاد ادامه داد: عزاداران 
حســینی همزمان با انجام مراسم عبادی خود باید به دعای 
عرفه و نیایش با خداوند متعال هم توجه کنند و مسلمانان بر 
اساس تعالیم دینی خود این موارد را مد نظر دارند.وی با اشاره 
به اینکه نماز ظهر عاشورا که خوانده می شود اثرات فراوانی 
به همراه دارد، اضافه کرد: این روزها اطعام فقرا و مستمندان 
داده می شود و کمک به نیازمندان در ماه های محرم و صفر 
از جایگاهی ویژه برخوردار است. امام جمعه موقت سمنان با 
بیان اینکه این روزها زمان تقرب الی اهلل است، تصریح کرد: 
در این روزها با اعمالی که تمام مسلمانان انجام می دهند، به 
خداوند متعال نزدیک می شوند. مهدوی نژاد با تأکید بر اینکه 
آیین های ماه محرم ســاختار عبادی- سیاسی دارد، اضافه 
کرد: نماز ظهر عاشــورا یک عمل سیاسی- عبادی است و 
مسلمانان در کنار هم با ایجاد اجتماعی بزرگ نماز را به جای 
می آورند و این، یک عمل سیاسی است که در جایگاه خودش 

نقش آفرینی می کند. 

برپایی نخستین جشنواره ملی ایل عشایر سنگسر با حضور 6 استان
مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اســتان ســمنان از برگزاری 
نخستین جشنواره ملی ایل عشایر سنگسری در 
روزهای22تا2۴ آبان سال   جاری در محل سایت 
گل   های داووی مهدیشــهر خبر داد و گفت : این 
جشنواره با حضور اســتان های سمنان، تهران، 

البرز، قزوین ، مازندران و قم برگزار می شود .
مهدی جمال در نشست با اعضای تیم اجرایی 
جشنواره که در محل عمارت خیل خان سنگسر 
برگزار شد با بیان اینکه این جشنواره برای اولین بار 
است که به صورت ملی برگزار می گردد خواستار 
حمایت و مشارکت تمامی مسئولین استانی و ملی 
در برگزاری باشــکوه این مراسم شد . وی با اشاره 

به اینکه جشنواره های ایل سنگسری سال های 
گذشــته در شهرســتان مهدیشــهر با حمایت 
بخش خصوصی و مردم مهدیشــهر برگزار شده 
افزود: امســال این جشنواره که به صورت ملی و 
با مســئولیت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع 
دستی و گردشگری استان و با مشارکت و حمایت 
مسئولین مهدیشهری و بخش خصوصی برگزار 
خواهد شد .مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری 
و صنایع دســتی اســتان ســمنان از تشکیل 
کمیته های ده گانه جهت برگزاری باشــکوه این 
جشــنواره ملی خبر داد و افزود: دبیرخانه دائمی 
ایــن جشــنواره در اداره کل میــراث فرهنگی 
،صنایع دســتی و گردشگری استان سمنان طی 

روزهای گذشــته فعال شــده و به صورت مداوم 
جلســات مختلف توسط اعضای کمیته های ده 
گانه جهت برگزاری این جشــنواره ملی تشکیل 
می گردد .منصور بیرقی، دبیر نخستین جشنواره 
ملی ایل عشــایر سنگسری نیز با بیان اینکه این 
جشــنواره با محوریت صنایع دستی،پوشاک و 
دست بافته های ایل عشــایر سنگسری برگزار 
می شــود تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این 
جشنواره برندســازی صنایع دستی عشایر ایل 
بزرگ سنگسری است . وی که متولی برگزاری 
چندین جشــنواره عشــایر ایل سنگسری طی 
سال های گذشــته بوده افزود: در جشنواره های 
قبلی که به صورت اســتانی و محلی برگزار شد 

تالش کردیم تا تولید لبنیات و نان سنگســری 
را به گردشــگران معرفی کنیم .وی درخصوص 
برنامه های جانبی این جشنواره افزود: برگزاری 
نمایشگاه صنایع دســتی،پیاده روی خانوادگی، 
نشســت های علمی و تخصصــی در خصوص 
صنایع دســتی ،برپایی ســیاه چادر سنگسری و 
مسابقات اسب دوانی  برخی از برنامه هایی است 

که تاکنون برنامه ریزی شده است .

حوزه هنری استان سمنانفراخوان یازدهمین جشنواره شعر و داستان شاهوار

WWW.artsemnan.ir

امام جمعه موقت سمنان خطاب به عزاداران حسینی:

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت می گوییم
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سمنان یکی از شهرهای ایران ، مرکز استان سمنان و 
شهرستان سمنان است. این شهر در جنوب رشته کوه البرز 
و شمال دشــت کویر در راه تهران به خراسان قرار گرفته 
اســت. آب و هوای آن خشک و معتدل می باشد این شهر 
در حد فاصل ســه شــهر دامغان ، گرمسار و مهدیشهر در 
طول جغرافیایی ۵۳ درجه و 2۳ دقیقه و عرض جغرافیایی 
۳۵ درجــه و ۳۴ دقیقه واقع شــده و ارتفاع متوســط آن از 
ســطح دریا ۱۱۳۰ متر است. همچنین فاصله آن تا تهران 
2۱۶ کیلومتر است و به راه آهن سراسری تهران-مشهد، 
متصل می باشــد. نژاد مردم سمنان آریایی است و به زبان 

سمنانی سخن می گویند.
شــهر سمنان ۷ محله معروف قدیمی دارد به  نام های: 
اســفنجان ، لتیبار ، شــاهجو )جهادیه( ، ناســار، زاوغان، 

کوشمغان و کدیور.
شــایان ذکر اســت در ۱۷مهر ماه ۱۳۰۶ آقاي یاسائي 
نماینده سمنان و دامغان که مردي ادیب و فاضل بود نامه 
سرگشــاده اي خطاب به مجلس شــوراي ملي آن زمان 
نوشــت و از  مجلس شوراي ملي درخواست تاسیس بلدیه 

در شهر سمنان را کرد.
یاسائی در این نامه به نزدیکی سمنان به تهران و مجلس 
اشاره کرده واظهار داشت: باید توجه بیشتري به این شهر و 
مردم آن گردد و این کار فراموش شــده است و درخواست 
عطف توجهي به تشــکیل بلدیه و بودجه آن براي استفاده 
عموم را کرد و ۱۱۰ نفر از  اهالي سمنان با مهرها و امضاهاي 
زیاد این درخواست را تایید کردند که رونوشت نامه موجود 

است.
نزدیک به یک قرن از تشکیل بلدیه سمنان که اکنون 
نام شهرداری سمنان به خود گرفته، می گذرد و در طی این 
سالها با وجود همه کمی ها و کاستی ها مجموعه مدیریت 
شهرداری سمنان تمام تالش خود را جهت نیل به توسعه 

پایدار شهر سمنان به کار بسته است.
آنچه از منظر نگاه شــما گذشــت خالصه مطلبی در 
خصوص معرفی شهر سمنان و تشکیل شهرداری این شهر 
بود که بهتر دیدیم به عنوان مقدمه این گزارش پیشکش 
نماییم. در ذیل عملکرد شهرداری سمنان در کالم و تصویر 

ارائه می گردد:

 رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
سمنان خبر داد: با حضور اعضای محترم شورای اسالمی 
شهر ، شهردار محترم ســمنان و سایر معاونین و مدیران 
شــهرداری از خودروی پیشرو امداد و نجات آتش نشانی 

رونمایی شد.
 سعید اســماعیل پور گفت: ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری ســمنان به همت و مساعدت  
شــهردار محترم و  اعضای محترم شورای اسالمی شهر 
،  ۱ دســتگاه خودرو امداد و نجات پیشــرو آتش نشانی را 
به  ناوگان عملیاتی این ســازمان اضافه کرد. وی در ادامه 
گفت: این خودرو با اعتباری بالغ بر۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
خریداری و تجهیز شده و به ناوگان عملیاتی سازمان جهت 

ارائه خدمات به شهروندان اضافه شده است.
 رئیس سازمان آتش نشانی در ادامه گفت: از تجهیزات 
اضافه شــده در این خودرو می توان به ست امداد و نجات 
نیمه ســنگین هولماتور اشاره کرد که در حوادث جاده  ای ) 

تصادفات( و شهری می توان از آن بهره برد.
 اســماعیل پور در پایان خاطر نشــان کــرد : منتظر 
خبرهای خوب در حیطه عملیاتی و تجهیزاتی در سازمان 

آتش نشانی باشید.

نگاهی گذرا به عملکرد شهرداری سمنان

  افتتاح پروژه گردشگری خانه باغ گل 
نرگس با کاربری فضای پذیرایی ، اقامتی 

بوم گردی  و گردشگری

رونمایی از خودروی پیشرو امداد و نجات 
آتش نشانی در هفته دولت

 خرید و تجهیز خودروی پیشرو امداد و 
نجات آتش نشانی

بازدید از میدان شهید دریادار همتی

بازدید از توسعه ناوگان امداد و نجات 

سازمان آتش نشانی )ایستگاه شماره 2(

بازدید میدانی دکتر ناظم رضوی شهردار 
سمنان، اعضای شورای اسالمی شهر سمنان و  
هیئت همراه از پروژه های درحال احداث و 

تمام شده شهر سمنان

بازدید از پروژه مشارکتی »ربانیان« افتتاح باغ راه »نی کیژه«

بازدید از زیباسازی و ساماندهی رفوژ وسط 
»بلوار والیت«

افتتاح ساختمان شهرداری ناحیه یک

افتتاح بوستان پاییز شهرک مدیران

افتتاح پروژه واحد نقلیه جدید سازمان 
مدیریت پسماند در ایستگاه انتقال موقت

افتتاح یک دستگاه سیمی تلر، دو دستگاه 
خودرو پرس مکانیزه و یک دستگاه نیسان 

پرس مکانیزه جمع آوری زباله

افتتاح زمین چمن مصنوعی در مسکن مهر
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با حضور شهردار سمنان و جمعی از مسئوالن سازمان 
های وابسته به شهرداری فاز اول مجموعه ورزشی نشاط 

مهر افتتاح شد. 
 شهردار منطقه دو گفت: مجموعه زمین ورزشی نشاط 
مهر در شــهرک مهر پیامبر اعظــم با اعتباری بالغ بر یک 
میلیارد تومان از جمله پروژه های است که همزمان با هفته 

دولت افتتاح شد.
 کوروش حصیرباف افزود: هدف از ایجاد این مجموعه 

ورزشی ایجاد نشاط اجتماعی در بین مردم است.

 بازدید از پروژه میدان دریادار همتی توســط شــهردار 
ســمنان و جمعی از مسئوالن ســازمان های وابسته به 

شهرداری انجام شد.
 مدیر پروژه در این بازدید طی اعالم گزارشــی از روند 
پیشرفت کار گفت: میدان دریادار همتی تاکنون ۸۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
علی اکبر باغبان افزود: ســازه این میدان در سه طبقه 
طراحی شــده است که همانند عرشه کشتی است و قطب 
نما نیز در آن نصب می شــود، همچنین در این فضا گالری 
فصلی تحت عنوان نمایشگاه دفاع مقدس، محرم و... برای 

فصلهای مختلف سال استفاده خواهد شد.
 وی بــا بیان اینکــه این مجموعه بــه عنوان فضای 
تفریحی نیز در نظر گرفته شــده اســت، افزود: نصب دو 
حوض و فواره ۴۰ سانتی، سه گنبد، ایجاد باغچه و فضای 
سبز و چمن مصنوعی، نورپردازی در اطراف میدان، احداث 
کافی شاپ و.. از جمله اقداماتی است که برای این پروژه در 

نظر گرفته شده است. 
 گفتنی اســت دکل میدان دریادار همتی به ارتفاعی با 
طول 2۳ متر و نصب ۱۰ کابل به صورت نمایشی طی هفته 

های گذشته صورت گرفت.

شهردار سمنان به اتفاق اعضای شورای شهر و  جمعی 
از مدیران شــهری و مسئوالن ســازمان های وابسته به 
شــهرداری از روند کار در درمانگاه تدین ســمنان بازدید 

بعمل آورد. 
 در ایــن بازدید سرپرســت مدیریــت بافت تاریخی 
شــهرداری سمنان گفت: عملیات اجرایی راه اندازی موزه 
سالمت در ساختمان تاریخی درمانگاه تدین با مشارکت 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان آغاز شده است. 
 سعید پرسا با بیان اینکه هویت هر قوم و ملتی در تاریخ و 
قدمت آن نهفته است، افزود: سمنان با دارابودن تاریخ چند 
هزارساله از شهرهای تاریخی ایران است و ایجاد موزه ها 
در جهــت ارتباط بین فرهنگ ها و آداب و رســوم ملت ها 

بسیار موثر است. 
 وی تصریح کــرد: با توجه به قرارگیری ســاختمان 
تاریخی درمانگاه تدین در مرکز شهر سمنان، با مشارکت 
دانشگاه علوم پزشکی امکان تبدیل این مکان به نخستین 

موزه پزشکی و درمانی استان سمنان وجود دارد. 
 پرســا افزود: طی تفاهم نامه ای که ســال گذشــته 
شــهردای سمنان با دانشــگاه علوم پزشکی منعقد نمود 
مقرر شد شهرداری مرمت این ساختمان تاریخی را جهت 
احداث موزه سالمت انجام دهد که این مهم با حمایت های 

شورای اسالمی شهر آغاز شده است. 
 سرپرســت مدیریت بافت تاریخی شهرداری سمنان 

گفت: درمانگاه تدین در گذشته به عنوان اولین مرکز 
درمانی شــهر ســمنان  معروف بود، در سال ۱۳۱۵ و 
توسط آقای فضل اهلل فامیلی )تدین(، در خیابان شهید 
رجایی فعلی ساخته شد، اکنون در اختیار دانشگاه علوم 
پزشکی اســت و به عنوان مرکز بهداشت و درمانگاه 
فعالیت می کند. مســاحت زیربنای ساختمان اصلی 
این بیمارســتان حدود ۱2۰۰ متر مربع می باشد. این 
بنای تاریخی دارای المان های معماری دوران پهلوی 
شــامل آجر نما، رخ بام، سر ستون های خاص و سایر 
عناصر ارزشــمند معماری ایرانی است که هر یک به 

زیباها و غنای فرهنگی آن افزوده است.

شهردار ســمنان و جمعی از مســئوالن از پروژه 
بوستان مسافر بازدید کردند.

 شهردار سمنان در این بازدید گفت: بوستان مسافر 
در ضلع شمال بزرگراه از میدان امام حسن تا مجاورت 
سازمان اتوبوس رانی فضای سبز طراحی شده  که در 

حریم جاده است.
 وی با بیان اینکه در این بوســتان مسیر دوچرخه 
بــا کاربری چند منظوره فراهم شــده اســت، افزود: 
عالوه بر مســیر دوچرخه، فضای سبز، آبنما و ساخت 
سرویس بهداشتی و.. از جمله اقداماتی است که برای 

این بوستان در نظر گرفته شده است. 
 ناظــم رضوی افزود: زیرگذری که به عنوان محل 
سیالب و رودخانه در مجاورت این بوستان قرار گرفته 
است محلی برای تخلیه نخاله در این نقطه شده است 
که با تدابیری که اندیشیده شده است با ایجاد بوستان 
مســافر از تخلیه نخاله در این نقطه جلوگیری خواهد 
شــد.  شهردار ســمنان هدف از احداث این بوستان را 
جذب گردشــگر و مسافر به داخل شهر سمنان عنوان 

کرد.

شهردار سمنان همراه با رئیس و اعضای شورای شهر 
ســمنان با حضور جمعی معاونین و مدیران عامل سازمان 
های وابسته شهرداری، از ساختمان اداری در حال احداث 

سازمان مدیریت آرامستان ها بازدید کرد.
 علیرضــا جندقــی، سرپرســت ســازمان مدیریت 
آرامستان های شهرداری سمنان در آئین این بازدید گفت: 
ساختمان اداری آرامستان که طی دهه فجر سال گذشته 
با مساحت زیربنای ۵۶۰ مترمربع و اختصاص اعتبار یازده 
میلیــارد ریال با حضور فرماندار، کابینه شــورای محترم 
اسالمی شهر و مدیران شهری شهرداری سمنان کلنگ 
زنی شــده بود، بعد از سپری شدن عملیات گودبرداری و 
قســمتی از قالب چینی پی ســاختمان در سال گذشته، از 
اوایل اردیبهشــت ماه سال جاری و با گذشت زمانی چهار 
مــاه از عملیات گودبرداری، اکنون با احداث ۳۴ ســتون، 
پیشــرفت ۱۰۰ درصدی عملیات سازه ای آن که شامل 
آرماتوربندی و بتن ریزی ستونها و تکمیل سقف می باشد 
به اتمام رســیده است.  این مقام مسئول، عملیات کرسی 
چینی، خاک ریزی، بلوکاژ کف، تیغه چینی را از دیگر روند 
عملیات ساخت و ساز ساختمان خواند و گفت: با استعانت از 
خداوند متعال و یاری شهردار و شورای محترم در نظر است 
به زودی با تائید و اجرایی شــدن »طرح جامع آرامستان« 
که نماد و چشــم انداز ســالهای پیش روی مجموعه ۶۰ 
هکتاری آرامستان سمنان بشمار می آید، این ساختمان در 
پهنه ای از بوستان با مساحت تقریبی یک هزار متر مربع با 
پیش بینی پارکینگ های مستقل اداری، معابر و دسترسی 

های داخلی به ساختمان فوق قرار گیرد.

شهردار سمنان به اتفاق اعضای شورای شهر و  جمعی 
از مدیران شــهری و  مسئوالن ســازمان های وابسته به 
شهرداری از محل احداث ترمینال جدید بازدید بعمل آورد. 
 پروژه انتقــال ترمینال به محل جدیــد در زمینی به 
مســاحت ۱۰ هکتار در مجاورت درب ورودی شماره دو 
آرامســتان واقع است که یک هکتار آن به منظور تاکسی 

برون شهری در نظر گرفته شده است. 
 پیش بینی می شــود ترمینال جدید تا دو سال آینده به 

بهره برداری برسد.

نگاهی گذرا به عملکرد شهرداری سمنان

بازدید از روند کار پروژه تبدیل 
درمانگاه تدین به موزه سالمت

افتتاح سیستم آبیاری تحت فشار موضعی بابلر

بازدید از خانه تاریخی خطیبی

مدیر پروژه دریادار همتی خبر داد؛ 
میدان دریادار همتی تا پایان آبان امسال 

افتتاح می شود 

میدان دریادار همتی تا پایان آبان 
امسال افتتاح می شود 

بازدید زیباسازی استخر زاوقان

بازدید از پروژه بوستان مسافر

بازدید از پروژه ساختمان اداری 
آرامستان سمنان

بازدید از پروژه ساختمان اداری 
آرامستان سمنان

بازدید از محل احداث
 ترمینال جدید

افتتاح ساختمان مدیریت بافت تاریخی و 
دبیرخانه ستاد بازآفرینی

افتتاح فاز اول مجموعه ورزشی 
نشاط مهر

افتتاح فاز اول مجموعه ورزشی نشاط مهر

بازدید از روند کار پروژه تبدیل 
درمانگاه تدین به موزه سالمت

بازدید از پروژه بوستان مسافر

بازدید از محل احداث ترمینال جدید
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مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از گشته خویش آمد و هنگام درو
گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

گفت با این همه از سابقه نومید مشو

مقدمه :
با گذشــت نزدیک به ۳۸ سال از شهادت شهیدان رجایی و 
باهنر، یاد ایشــان همچنان در دل مردم زنده است چرا که این 
شهیدان واالمقام خصوصا شهید رجایی الگوی ساده زیستی 
در جامعه بودند. هفته دولت بهانه خوبي براي ارائه دستاوردها 
و عملکرد مجموعه دولت به مردم بوده اســت. این هفته زمان 
مناســبي براي معرفي عملکرد یکساله دستگاههاي دولتي و 
مقایســه آن با عملکرد سالهاي گذشته به منظور ارتقاء سطح 
کیفي و کمي اینگونه فعالیت هاســت و همچنین در این هفته 
مجموعــه دولت با نگاهي اجمالي به ســاز و کارهاي خود به 
شناسایي راههاي بهینه سازي رفتار سازماني خود مي پردازند 
و با تعیین مدیران و کارکنان نمونه و تقویت انگیزه ها براي کار 
بهتر بر اســاس وجدان کاري بدنــه عملکردي خود را تقویت 
مي کنند . از ســویي دیگر این هفته تجلیل از شــهدایي است 
که در اوج اقتدار سیاســي و اقبال اجتماعي ،صفات بارز انساني 
خود شــامل تواضع ،عشــق به مردم و کار و خدمت براي آنان 
،پرهیز از فرادســتي و نخوت ، کسوت خدمتگزاري را از دست 
ندادند و لحظه لحظه عمر نه چندان طوالني ولي عریض خود 
را در راه اســالم و انقالب به زیباترین وجه به کار گرفته و مورد 
اســتفاده قرار دادند .طی شش سال گذشته از عمر دولت تدبیر 
و امید خوشــبختانه اقدامات بسیار خوبی در سطح شهرستان 
مرکز اســتان صورت گرفته است که می طلبد از حمایت های 
مســئولین عالی مرتبه استان تشکر و قدردانی نماییم.به یاری 
خدا شهرســتان سمنان در زمینه های مختلف از لحاظ کمی و 
کیفی شرایط نسبتا قابل قبول و مطلوبی دارد و در سایه همدلی 
اســت که هر ساله بر دامنه این خدمات و دستاوردهای نظام در 
این شهرســتان افزوده می شود و همه افراد و صاحب نظران با 
هر ســلیقه و تفکری که دارند  بایــد در جهت عمران و آبادانی 
شهرســتان به میدان بیایند. می شود در دنیای مدرن امروزی 
متفاوت فکر کرد و دارای ســالیق مختلف سیاسی بود ولی در 
موضوع توســعه شهرستان الزم است متحد و در کنار هم بوده 

و با هم حرکت کنیم.
آنچه از منظر نگاه شــما گذشت سخنان دکتر سید عباس 
دانایی فرماندار شهرستان سمنان در آغاز گفتگو جهت تشریح 
فعالیتها و اعالم پروژه های قابل افتتاح هفته دولت ســال 9۸ 
شهرســتان ســمنان بود که بهتر دیدیم به عنوان مقدمه این 
گزارش پیشکش نماییم. در ذیل ماحصل این گفتگو و نیز آیین 

آغاز برنامه های هفته دولت در اســتان ســمنان از منظر نگاه 
شما می گذرد.

ســید عباس دانایی فرماندار سمنان در ادامه گفتگو بابیان 
اینکه ســرجمع پروژه های عمرانی و اقتصادی این شهرستان 
۳2۵ میلیارد و ۸۳۷ میلیون تومان است، اظهار داشت: ۱9 پروژه 
نیز توسط 9 دستگاه اجرایی بااعتبار ۱2۵ میلیارد و ۳۸۳ میلیون 
تومان کلنگ زنی می شــود که جمــع پروژه های قابل افتتاح، 
عمرانی و کلنگ زنی ۴۵۱ میلیارد و 22۰ میلیون تومان اســت. 
دانایی بابیان اینکه پروژه های هفته دولت شهرستان سمنان از 
نظر تعداد پروژه ها و اعتبارات نســبت به سال قبل ۱۰۷ درصد 
رشد داشته است، تصریح کرد: پروژه ها به تفکیک دستگاه های 
اجرایی توزیع برق ۱۱ پروژه، آب و فاضالب شــهری شــش 
پروژه، دانشــگاه علوم پزشکی ۱۱پروژه، جهاد کشاورزی ۱۷ 
پروژه، آب و فاضالب روستایی هفت پروژه، شهرداری ۱۷ طرح 
راهداری، نوسازی مدارس، شرکت برق منطقه ای هرکدام دو 
مورد مخابرات، محیط زیســت، امور عشایری، ستاد اقامه نماز 
و مدیریت درمان تأمین اجتماعی هرکدام امســال یک طرح 

خواهند داشت.
وی افزود: در بخش پروژه های اقتصادی، صنعت و معدن 
سه پروژه با اشتغال زایی 9۳۰ نفر، جهاد کشاورزی با پنج پروژه 
اشتغال ۱۵ نفر، میراث فرهنگی دو پروژه و اشتغال ۱۵ نفر و اداره 
کل راهداری یک پروژه با اشتغال ۱۵ نفر سرجمع میزان تعهد 

اشتغال دستگاه ها را در این بخش نشان می دهد.
فرماندار سمنان با اشاره به اشتغال ایجاد شده در پروژه های 
اقتصادی آماده افتتاح این شهرســتان خاطرنشــان کرد: در 
مجموع این ۱۱ پروژه که ذیل به چهار دستگاه اجرایی هستند 

9۷۵ شغل در شهرستان ایجاد کردند.
فرماندار مرکز استان در خصوص آخرین وضعیت فرودگاه 
این شهر گفت: پروژه ترمینال فرودگاه با سرعت بسیار مناسبی 
در حال انجام است و پیمانکار به صورت مستمر بر روی آن کار 
می کند. وی از رایزنی با ســه شرکت فعال در حوزه سفرهای 
هوایی خبر داد و گفت: تاکنون با شــرکت های آسمان، هما و 
تابان مذاکراتی در خصوص آغاز رســمی پروژه ها در فرودگاه 
سمنان انجام شده و با توجه به هدفگذاری ها و مذاکرات انجام 
شــده برای برقراری پرواز بین مشهد -سمنان به نظر می رسد 
شــرکت آسمان گزینه مناسب تری است. دانایی با بیان اینکه 
کارشناســان این شــرکت ها از فرودگاه سمنان بازدید کردند 

ادامه داد: شــرایط الزم برای فعالیت فرودگاه مرکز استان مهیا 
شده و این فرودگاه از نظر اداری و امنیتی هیچ مشکلی ندارد و 
انشااهلل بعد از عقد قرارداد با یکی از این شرکت ها بزودی پروازها 

در فرودگاه سمنان برقرار می شود.
در آیین آغاز برنامه ها و گرامیداشــت هفته دولت اســتان 
ســمنان در شبســتان امامزاده یحیی )ع( سمنان که با حضور 
مهندس علیرضا آشــناگر استاندار سمنان، دکتر احمد همتی 
نماینده مردم شهرستانهای ســمنان، مهدیشهر و سرخه در 
مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران کل دستگاههای 
اجرایی سمنان برگزار شــد، دکتر سید عباس دانایی فرماندار 
شهرستان سمنان طی سخنانی از پیشکشی ۸۸ پروژه عمرانی 
به مردم شــریف سمنان و رشد 9 برابری پروژه ها سخن گفته 
و اظهار داشــت: اجرای این طرح ها ۳2۶ میلیارد ریال اعتبار در 
برداشــته است. دکتر سید عباس دانایی همچنین به ۱9 پروژه 
جهت کلنگ زنی با اعتباری بالغ بر ۱2۵ میلیارد تومان در شهر 
ســمنان اشاره نمود. وی با بیان این مهم که یکی از مشکالت 
عمده شهرســتان سمنان کمبود مراکز آموزشی است تصریح 
نمود: به همین دلیل ۵۰ درصد از اعتبارات شهرســتان به این 

حوزه اختصاص یافته است.
سید عباس دانایی فرماندار و رئیس ستاد بازآفرینی شهری 
شهرستان سمنان همچنین  با حضور در یازدهمین جلسه ستاد 
بازآفرینی شهری شهرستان سمنان با تاکید بر تعامل مطلوب 
بین دســتگاههای اجرایی در اجرای پروژه های بازآفرینی در 
محالت هدف ، بر لزوم اســتفاده از ظرفیتها و پتانســیل های 
موجــود در جذب اعتبــارات ادارات در بخش  بازآفرینی تاکید 

نمود.
وی از شناسایی و معرفی دو مکان برای ساخت مسکن در 
محالت هدف در مرکز اســتان خبر داد وافزود: ساخت مسکن 
با هدف رونق تولید مسکن در دستور کار مدیران دستگاههای 
اجرایی در سال جاری قرار دارد که امید است در آینده ای نزدیک 
شــاهد ساخت این واحدها باشــیم. فرماندار سمنان بر وفاق و 
همدلی مدیران در جذب سهم بیشتری از  اعتبارات بازآفرینی 
تاکید نمود.شایان ذکر اســت عالوه بر جلسات فوق فرماندار 
خدوم سمنان در جلسه ساماندهی بازار سمنان شرکت نمود و با 
اشاره به فرصت یک ماهه کلیه دستگاههای خدماتی در اجرا و 
اتمام پروژه ها در منطقه خیابان امام،بازار و معابر اطراف آن ،از 
آغاز کار اجرایی طرح ســنگ فرش خیابان امام از ۱۵ مهر خبر 

داد و افزود: این طرح در فاز اول از میدان شریعت پناهی تا چهار 
راه مازندران اجرا خواهد شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد: دستگاههای 
متولی نسبت به بهسازی کامل بام ،کف سازی بازار ،نورپردازی 
،اصالح شــبکه آب و فاضالب و... هیات امنای بازار نسبت به 
برگزاری نشست توجیهی آغاز طرح سنگ فرش خیابان امام 
با بازاریان و ســاماندهی وضعیت بازار در خصوص جمع آوری 

اسپیلت ها و ساماندهی سردرب مغازه ها اقدام نمایند.
ســید عباس دانایی فرماندار ســمنان همچنین در جلسه 
انجمن کتابخانه های عمومی شهرســتان از نصب المان ها و 
نامگذاری معابر سطح شــهر با موضوع کتاب و کتابخوانی با 
هدف ترویج آن و ارتقای ســطح مطالعه مردم در سطح شهر 

خبر داد.
در این جلســه ســید عباس دانایی فرماندار مرکز استان و 
رئیس انجمن کتابخانه های عمومی  شهرســتان سمنان با 
اشــاره به برگزاری جشنواره رضوی در سال جاری و عملکرد 
مطلوب مرکز استان با شرکت بیش از ۱۵هزار نفر از همشهریان 
سمنانی در این جشنواره بیان داشت : جشنواره رضوی فرصت 
ارزشــمندی برای ترویــج کتابخوانی و آشــنایی کودکان و 

نوجوانان است.
وی با اشاره به حضور پر رنگ کودکان و نوجوانان سمنانی 
در مدت  ۵ ماه زمان اجرای این جشــنواره در سال جاری بیان 
داشت: نصب المان ها و نامگذاری معابر سطح شهر با موضوع 
کتاب و کتابخوانی با هدف ترویج آن و ارتقای ســطح مطالعه 
مردم در  شهر در دستور کار مدیران دستگاههای متولی است.

فرماندار مرکز اســتان ســمنان با بیان اینکه با هم افزایی 
دســتگاههای متولی می توانیم عنوان پایتخت کتاب را از آن 
سمنان کنیم، بیان داشــت: اقدامات فرهنگی مناسبی انجام 
شــده که با تداوم و هدفمند کردن آنان می توانیم این موفقیت 
را در ســال جاری کســب نموده و شهر سمنان به عنوان شهر 

پایتخت کتاب معرفی شود.
در این جلسه در خصوص نصب المان ها و نمادهای مرتبط 
با کتاب و کتابخوانی در سطح شهر/پیگیری نامگذاری معابر 
،پارک ها و ســاختمان ها / برگزاری برنامــه های تجلیل از 
پیشکسوتان هنرمند فرهیخته شهر /راه اندازی کتابخانه های 
ســیار و... بحث و تبادل نظر و مقرر شــد دستگاههای متولی 

نسبت به آن در سال جاری برنامه ریزی و اقدام نمایند.

فرماندار:

الزمه توسعه سمنان اتحاد و همدلی است

حافظ


