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 مروری بر عملکرد های شاخص 
مجموعه شهرداری سمنان در  بهار 1401

پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی 
کاربردی شهرداری سمنان

سرپرست معاونت خدمات شهری خبر داد:
تسطیح و پاکسازی ورودی های سمنان 

چهاردهم تیر  روز     »شــهرداری ها  و دهیاری ها« گرامی بادچهاردهم تیر  روز     »شــهرداری ها  و دهیاری ها« گرامی باد

و  شهرداری ها  روز  تیر،   14 پیامی  در  سمنان  شهردار  مرتضی نژاد،  علی  سید 
دهیاری را تبریک گفت:.

الملل شهرداری سمنان، در پیام  امور بین  ارتباطات و  گزارش مدیریت  به 
شهردار سمنان آمده است: 

نامگذاری چهاردهم تیر به عنوان روز »شهرداری و دهیاری« با هدف آشنایی 
منزلت  ارتقاء  دهیاری ها،  و  شهرداری ها  خدمات  و  عملکرد  با  جامعه  آحاد 
مدیریت  خانواده  و  مردم  تعامل  و  دهیاری ها  و  شهرداری ها  بزرگ  خانواده 
فعالیت های  از  تجلیل  و  قدردانی  ضمن  تا  است  مغتنم  فرصتی  شهری، 
و  شهرداری  مختلف  عرصه های  در  مردم  خادمان  شبانه روزی  و  خالصانه 
به  اجتماعی  نهاد  این  فعالیت های  و  عملکرد  ارزیابی  به  شهری،  مدیریت 

منظور ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم پرداخته شود.
امور  سازماندهی  برای  قانون  مطابق  كه  وظائفی  به  توجه  با  شهرداری ها   
مدیریت  سطح  در  وی  ژه ای  جایگاه  دارای  دارند،  برعهده  شهرها  مختلف 

شهری، عموم شهروندان، افکار عمومی، نخبگان و صاحب نظران و رسانه ها 
با  ارتباط  دلیل  به  شهرداری ها  تشکیالت  و  فعالیت ها  مجموعه  و  هستند 
زندگی روزمره تمامی شهروندان به طور منحصر به فردی در سطح جامعه 

ح است و شاید از این حیث دستگاهی نظیر آنها وجود نداشته باشد. مطر
 بی شک برنامه ریزی و اجرای اقدامات موثر برای توسعه عمرانی، حمل و 
نقل عمومی، فضاهای سبز شهری، مدیریت پسماند، تامین آسایش و رفاه، 
بسط و تعمیق فرهنگ مشاركتی، تکریم مردم و پاسخگویی سریع و به موقع 
با هدف ارتقا سطح رضایتمندی شهروندان و دستیابی به شاخصه های یک 
اراده جدی و خدمت  و  نیازمند عزم  پویا،  و  یافته  زیبا، توسعه  شهر سالم، 
صادقانه و جهادی مدیریت شهری است تا با برنامه ریزی های علمی و عملی 
مسیر توسعه همه جانبه شهر را هموار و فضایی مطلوب و با نشاط را برای 
، از تالش و  زندگی شهروندان فراهم كند.  بدینوسیله ضمن تبریک این روز
خدمات كاركنان شهرداری ها به ویژه پرسنل خدوم و زحمتکش شهرداری 
سمنان تقدیر و تشکر نموده و از درگاه خداوند سبحان توفیقات روز افزون 

توأم با سعادت و سالمتی را برای همه فعاالن این عرصه مسالت دارم. 
سید علی مرتضی نژاد -  شهردار سمنان

پیام تبریک شهردار سمنان به مناسبت  روز شهرداری ها 

برنامه های  اجرای  از  تقدیر  با  شهردار سمنان 
گرامیداشت دهه كرامت، بر تقویت برنامه های 
نشاط شهروندی تاکید كرد. به گزارش جام جم، 
سیدعلی مرتضی نژاد شهردار سمنان با تقدیر 
و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  فعالیت های  از 
ورزشی در خصوص اجرای برنامه های شادیانه 
دهه كرامت و میالد امام رضا )ع( گفت: نشاط، 
در  نباید  شهری  محیط  بودن  زنده  و  شادابی 
با  باید  و  گیرد  قرار  غفلت  مورد  شرایطی  هیچ 
به  را  جامعه  انگیز،  نشاط  پروژه های  اجرای 
بیان  با  داد.مرتضی نژاد  سوق  پویایی  سمت 
مذهبی  و  ملی  شاد  جشنهای  برگزاری  این كه 

دستور  در  شهروندی  نشاط  تقویت  هدف  با 
برنامه ها  این  گفت:  دارد،  قرار  شهرداری  كار 
موجب افزایش امید به زندگی، ایجاد و ارتقای 
سالمت افراد مختلف شده و در كسب رضایت 
به  اشاره  با  وی  دارد.  زیاد  تاثیر  نیز  شهروندی 
برنامه های  در  شهروندان  گسترده  حضور 
شادیانه دهه كرامت، این مشاركت ها را زمینه 
ساز مشاركت شهروندان در دیگر فعالیت های 
شهر  محیطی  زیست  و  اقتصادی  عمرانی، 
رضایت  جلب  با  كرد:  خاطرنشان  و  دانست 
آینده  می توان  شهروندان،  اعتماد  افزایش  و 

خوبی را برای مشاركت شهروندی تصور كرد.

شهردار سمنان تاکید کرد: 

لزوم تقویت برنامه های نشاط شهروندی در شهر 
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ورزشی  های  فعالیت  و  اجتماعی  نشاط 
كاركنان شهرداری سمنان مورد توجه بیشتر 

قرار می گیرد . 
و  مدیریت  توسعه  معاون  ملکدار  قاسم 
جام  با  گفتگو  در  سمنان   شهرداری  منابع 
و  ها  سازمان  كاركنان  امروز  گفت:   جم  
بخصوص پرسنل شهرداری سمنان، روزانه 

اوقات فراغت چندانی ندارند و علیرغم میل 
باطنی و به دلیل مشغله زیاد و نبود وقت  و 
عدم توجه به عالئق آنان ، نشاط اجتماعي و 
ورزش و فعالیت های بدنی جایگاه با اهمیتی 
آنان ندارد كه می بایست  در اوقات فراغت 
این مهم را مورد توجه قرار داد . ملکدار  به 
تشکیل كمیته  برنامه ریزی اوقات فراغت در 
شهرداری سمنان اشاره كرد و اظهار داشت: 
از  یکی  عنوان  به  بدنی  فعالیت  و  ورزش 
فعالیت های فراغتی نقش تعیین كننده ای 
كاركنان  روحی  و  جسمی  سالمت  حفظ  در 
داشته و عالوه بر افزایش بهره وری و سبب 
بد  و  افسردگی  اضطراب،  استرس،  كاهش 

خلقی و افزایش در خوش خلقی یاسالمت 
مراجعان  با  ارتباط  در  احساسات  و  روانی 
موارد  از  یکی  كه   . شود  می  شهروندان  و 
ریزی  برنامه   ، كمیته  این  كار  دستور  مهم 
در  ورزشی  های  فعالیت  انجام  خصوص  در 
اوقات فراغت كاركنان است . معاون توسعه 
خاطر  سمنان  شهرداری  منابع  و  مدیریت 
نشان كرد : توجه به اوقات فراغت بر اساس 
فعالیت بدنی نقش بالقوه ای در احراز نشاط 
را  آنان  انگیزه  و  كاركنان داشته  و شادی در 
برای ادامه كار و رسیدن به اهداف شخصی و 
سازمانی و در نهایت بهره وری نیروی انساني 

را بهبود می بخشد.

ح کرد: معاون توسعه مدیریت ومنابع شهرداری سمنان مطر

ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی برای فعالیت های فراغتی کارکنان شهرداری سمنان

شهردار اعالم کرد:



رئیس مركز علمی كاربردی شهرداری سمنان از پذیرش دانشجو 
در   13 در مقاطع كاردانی و كارشناسی در این مركز خبر داد . 

علمی  مراکز  گفت:  جام جم   با  گفتگو  در  خاتمی  محمد  سید 
كاربردی در تمامی شهرها تنها متولی نظام آموزش عالی علمی 
كاربردی هستند كه با واسطه دانشگاه جامع علمی كابردی زیر 

نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می كنند.
علمی  مركز  فعالیت  ساله  چندین  سابقه  به  اشاره  با  خاتمی 
كاربردی شهرداری سمنان افزود: با احیای این مركز، از مهر در 13 
رشته مختلف  و در مقاطع كاردانی و كارشناسی دانشجو پذیرش 
كرده و خدمات علمی خود را رسما آغاز می نماید. وی مهم ترین 

از امکانات بالقوه مجموعه  ویژگی های این مركز را بهره گیری 
مدیریت شهری دانست و گفت: فعالیت های این مركز كه تابع 
مقررات دانشگاه جامع علمی كاربردی است در راستای مهارت 
آفرینی و كارآفرینی بویژه برطرف كردن خالء برخی از رشته های 

مورد نیاز در مجموعه مدیریت شهری بسیار راهگشاست.

پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان
دوشنبه       13 تیر     1401   شماره 6253
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خبر

خدمات  معاونت  سرپرست 
شهری خبر داد:

ــازی  ــسـ ــاکـ پـ و  تــســطــیــح 
ورودی های سمنان 

تسـطیح و پاکسـازی مسـیر ورودی های 
شـهر سـمنان در حال انجام اسـت.

شـهری  خدمـات  معاونـت  سرپرسـت 
جـام  بـا  گفتگـو  در  سـمنان  شـهرداری 
جـم بـا اشـاره بـه این كـه  مبـادی ورودی 
سـاختار  مهم تریـن  از  یکـی  شـهر 
اسـت،  شـهر  در  فضایـی  و  كالبـدی 
گفـت:  ورودی شـهرها بـه دلیـل این كـه 
سـاماندهی  بـوده؛  شـهر  آن  معـرف 
از  اسـت  اهمیـت  حائـز  بسـیار  آن 
جمـع  و  پاکسـازی  تسـطیح،  كار  اینـرو  
هـدف  بـا  سـاختمانی  نخاله هـای  آوری 
سـاماندهی و پاکیـزه سـازی ورودی های 
هدایـت  سـاماندهی  بـا  همـراه  شـهر 
حـال  در  سـطحی  آب هـای  روان  و  آبهـا 

اجراسـت. 
زباله هـا  داد:  ادامـه  دوسـت،  خالصـی 
رعایـت  اثـر  در  كـه  نخاله هایـی  و 
در ورودی شـهر  افـراد  از  برخـی  نکـردن 
بهـم  بـر  عـالوه  می شـود،  انباشـت 
باعـث  حقیقـت  در  شـهر  چهـره  زدن 
بـه  كـه  می شـود  افـراد  سـالمت  تهدیـد 
همیـن منظـور و طبـق دسـتور و تاکیـد 
برنامه هـای  از  یکـی  سـمنان،  شـهردار 
ورودی   پاکسـازی  معاونـت،  ایـن  مهـم 
و  معابـر  حاشـیه   ، شـهر خروجی هـای  و 
كار  دسـتور  در  كـه  اسـت  خالـی  اراضـی 

اسـت.  گرفتـه  قـرار  ویـژه 
این كـه  بیـان  بـا  دوسـت  خالصـی 
شـهر  نظافتـی  وضعیـت  بـه  رسـیدگی 
می باشـد  شـهرداری ها  وظایـف  از  یکـی 
افـراد  از  برخـی  متأسـفانه  كـرد:  عنـوان 
توجـه  عـدم  و  نکـردن  رعایـت  اثـر  در 
شـهرداری  اخطارهـای  و  توصیه هـا  بـه 
و  خـاک  غیرمجـاز  تخلیـه  بـه  نسـبت 
نخالـه در ورودی هـای شـهر اقـدام كرده 
كـه ایـن امـر نـه تنهـا موجـب نارضایتـی 
تهدیـد  باعـث  بلکـه  شـهروندان 
سـالمت افراد، ایجاد مشـکالت زیست 
محیطـی و مخـدوش شـدن چهره شـهر 

می گـردد. نیـز 
اجـرای  از  :هـدف  گفـت  پایـان  در  وی 
شـهر  معابـر  و  مسـیر  پاکسـازی  ح  طـر
بهسـازی  نخالـه،  و  خـاک  ضایعـات  از 
و  زیبـا  منظـری  ایجـاد  و  مسـیر ها 
مناسـب بـرای شـهروندان و مسـافرانی 

می كننـد. تـردد  شـهر  در  كـه  اسـت 

شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس 
و  قطعات  تولید  دوباره  فعالیت  از   سمنان  شهرداری 
شهرداری  بتنی  فرآورده های  كارخانه  در  بتنی  فراورده های 

سمنان خبر داد.
انجام  در  گفت:  جام جم   با  گفتگو  در  ذولفقاری  اله  حجت 
مورد  مصالح  كیفیت  شهری،  مدیریت  عمرانی  پروژه های 
همواره  شهری  مدیریت  عمرانی  پروژه های  در  استفاده 
منظور  به  كه  است  شهری  مدیران  اصلی  دغدغه های  از 
اطمینان از این مهم، خط تولید قطعات و فراورده های بتنی 
بازآفرینی  و  عمران  سازمان  بتنی  فرآورده های  كارخانه  در 
وقفه  از  بعد  دوباره  سمنان  شهرداری  شهری  فضاهای 

كوتاه فعال شد. 
اکیپ  توسط  تولید   پروسه  این  داد:  ادامه  ذولفقاری 
و  عمران  سازمان  بتنی  فرآورده های  كارخانه  نیروهای 

بازآفرینی و با نظارت مدیران فنی  و عمرانی سازمان عمران 
و بازآفرینی شهرداری سمنان، در حال انجام می باشد.  

داشت:  اظهار  كارخانه  این  تولیدات  تنوع  به  اشاره  با  وی 
تولید جداول پرسی بتنی، دال های بتنی در ابعاد مختلف، 
سنگ های لحد پرسی، بلوک های بتنی و  تولید كف فرش 

است  كارخانه  این  فعالیت های  جمله  از  مختلف  ابعاد  در 
مدیران  و  نیروها  اکیپ  روزانه  كوشش  و  تالش  ثمره  كه 

سازمان است.
شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  رئیس 
واحد،  این  تولیدات  كرد:  خاطرنشان  سمنان  شهرداری 
عمرانی  پروژه های   در  استفاده  جهت  مختلف  ابعاد  در 
این  همچنین  و  می باشد  استفاده  مورد  بسیار  شهرداری 
تولیدات، عالوه بر داشتن صرفه اقتصادی، قابلیت فروش 
به ارگان های دیگر جهت انجام پروژه ها  در راستای كسب 

درآمد دارد . 
وی تصریح كرد: این كارخانه، عالوه بر تولید قطعات مورد 
نیاز سازمان، توانایی تولید و تحویل جداول و قطعات بتنی 
مورد نیاز تمام عملیات عمرانی در شهرهای اطراف و یا همه 

مناطق استان را داراست.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری سمنان اعالم کرد:

فعالیت دوباره تولید قطعات  و فرآورده های  بتنی در  شهرداری سمنان

سرپرست مركز سالمت و مشاوره 
گفت:   سمنان  شــهــرداری  كاركنان 
سالمت  سطح  ارتــقــای  منظور  بــه 
شهروندان و سطح آموزه های مورد 
پادكست های  شهری،  زندگی  نیاز 
ــو شهر  ــ آمـــوزشـــی بــا هــمــراهــی رادیـ
همزمان با اوقات فراغت شهروندان 

تهیه می شود.
به گزارش جام جم، محسن مظاهری 
بــا اعـــالم ایــن خبر گــفــت: بــا تفاهم 
نامه منعقد شده با  مركز بهداشت 
مهد  كلینیک  سمنان،  شهرستان 

و  )ع(  رضـــا  ــام  امـ كلینیک  ــت،  ــرام ك
سمنان،  پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه 
ــو شهر  ــ ایـــن مــركــز بــا هــمــراهــی رادی

شـــهـــرداری تــولــیــد پــادكــســت هــای 
مختلف   مــوضــوعــات  در  آمــوزشــی 
مشاوره، تغذیه، درمان، طب سنتی 

را آغاز نموده است . 
ــا تــاکــیــد بــه اســتــفــاده از  مــظــاهــری ب
متخصص  پزشکان  و  كارشناسان 
ادامــه  ســازی  برنامه  در  فــوق  مراکز 
آمــوزشــی  پــادكــســت هــای  ایــن  داد: 
عــنــوان سه  ــا  ب و  بــصــورت هفتگی 
فضای  در  ــت،   ــالمـ سـ شــنــبــه هــای 
قرار  شهروندان  اختیار  در  مــجــازی  

می گیرد .
ــــه فــعــالــیــت هــای  ب ــا اشـــــــاره  ــ ب وی 
كاركنان  مــركــز ســالمــت و مــشــاوره 
زمینه های  در  سمنان  شــهــرداری 

افــزود:  فرهنگی،  و  آموزشی  متعدد 
حوزه های  در  مستمر  آمــوزش هــای 
روانـــشـــنـــاســـی و ســایــر  تـــغـــذیـــه، 
همواره  محور،  سالمت  حــوزه هــای 
در دستور كار شهرداری قرار داشته 
تا بتوانیم نگاه شهروندان را به حوزه 
سالمت جسم و روان تقویت كنیم . 
از  كــرد: پیشگیری  مظاهری تصریح 
می تواند  بهداشت  رعــایــت  و  ابتال 
و  جسم  بهبود  در  بسیاری  كمک 
بیماری ها  شیوع  جلوگیری  و   روان 

داشته باشد.

آموزش شهروندی سالمت در رادیو شهر شهرداری سمنان 

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
سامانه  اطالعات  گفت:  سمنان  شهرداری 
شــفــافــیــت شـــهـــرداری ســمــنــان  در حــال 
طور  به  آینده  ماه های  در  و  بــوده  بارگذاری 

كامل قابل دسترس شهروندان است .  
شــشــمــیــن  در  گـــفـــت:  ــزی  ــ ــرویـ ــ پـ وحـــیـــد 
ســمــنــان،  شــهــر  ــی  ــالمـ اسـ شــــــورای  دوره 
سمنان  ــرداری  ــه ش شفافیت  وب ســایــت 
ــت، افـــزایـــش  ــی ــاف ــف ــه ش ــع ــوس ــا هــــدف ت بـ
ارتــقــای  پاسخگویی،  مسئولیت پذیری، 
ســـرمـــایـــه اجــتــمــاعــی و اعـــتـــمـــاد عــمــومــی 
شــهــرونــدان  راه انــــدازی شــد كــه البته این 
همه  و  نیست  تکمیل  هــنــوز  وب ســایــت 
قرار  آن  روی  بر  كامل   صــورت  به  اطالعات 
نگرفته است كه با برنامه ریزی های صورت 
اطــالعــات  ایــن  نــزدیــک  ــنــده ای  آی در  گرفته 

تکمیل خواهد شد.
پرویزی با اشاره به این كه راه اندازی سامانه 

سمنان  شهرداری  اقــدام  اولین  شفافیت، 
ارتــبــاط  در راســـتـــای تــوســعــه شــفــافــیــت و 
دوسویه با مردم است، افزود: شهروندان 
ــایـــت ــه وب سـ ــ ــراجـــعـــه ب ــا مـ ــ  مـــی تـــوانـــنـــد ب
ــران،  ــدی م اطـــالعـــات   shafaf.semnan.ir
ــم از  ــرداری ســمــنــان اعـ ــهـ قــــراردادهــــای شـ
بودجه  ســرمــایــه گــذاری،  مــزایــده،  مناقصه، 
شهرداری، اطالعات حوزه شهرسازی و غیره 

را ببینند. البته هنوز اطالعات كامل نیست 
شفافیت،  ستاد  تشکیل  بــا  شــهــرداری  و 
اقدامات الزم را برای برای بارگذاری اطالعات 
دنبال مــی كــنــد.    وی اظهار داشــت: همه 
ــای شـــهـــرداری  ــان هـ ــازمـ مــعــاونــت هــا و سـ
بـــارگـــذاری اطــالعــات  ــرای  ــ ب ــات الزم  ــدامـ اقـ
پیگیری كننده  واحــــد  و  ــرده انـــد  كـ ــاز  آغــ را 
ارزیــابــی  اداره  شـــهـــرداری،  در  مسأله  ایــن 

شهرداری  شکایات  به  رسیدگی  و  عملکرد 
و  مدیریت  توسعه  معاونت  زیرمجموعه 
رئیس  دارد.   قرار  سمنان  شهرداری  منابع 
ســـازمـــان فـــنـــاوری اطـــالعـــات و ارتــبــاطــات 
ــرداری ســمــنــان بـــا بــیــان ایـــن كـــه هر  ــهــ شــ
آن  انتشار  بــرای  قانونی  ــزام  ال كه  اطالعاتی 
بارگذاری  شفافیت  سامانه  در  حتما  باشد 
ماه  های  در  كــرد:  خاطرنشان  شد  خواهد 
نرم  زیرساخت های  شدن  تکمیل  با  آینده 
شــهــرداری  مختلف  بخش های  در  ــزاری  افـ
نــیــاز ســامــانــه شفافیت  مـــورد  داده هـــــای 
بارگذاری خواهد شد كه این موضوع باعث 
گزارشات  ارائــه  در  بیشتری  نظم  و  تسریع 
شهرداری سمنان خواهد شد. الزم به ذكر 
مذكور،  سامانه  بــروزرســانــی  آخرین  اســت 
كه  بــوده  امسال  خــرداد  یازدهم  به  مربوط 
اطالعات عمدتا مربوط به پروژه های عمرانی 

و اسناد مزایده بوده است.

ح کرد:  رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان مطر

تکمیل اطالعات در سامانه شفافیت شهرداری سمنان 



ــا حــضــور خـــانـــواده هـــا ی سمنانی  ب كــوهــپــیــمــایــی  هــمــایــش 
كاهش  منطقه  در  جمعه  روز  مـــردم  مختلف  قــشــرهــای  و 

شهمیرزاد برگزار شد.
شهرداری  ورزشــی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست 
راستای  در  خانوادگی  كوهپیمایی  همایش  گفت:  سمنان 

حضور  با  كوهنوردی  ورزش  بویژه  همگانی  ورزش  توسعه 
گردی  طبیعت  و  كوهنوردی  به  عالقمندان  از   زیــادی  جمع 
صبح   10 تا    ۸ ساعت  از  پیمایش  كیلومتر  چند  طی  از  پس 

جمعه به صورت رفت و برگشت انجام گردید. 
همه  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  نجم،  امیر  جام جم  گــزارش  به 

اندركاران برگزاری این همایش در  شركت كنندگان و دست 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان اظهار 
فعالیت  یک  زمینه  ایجاد  سبب  همایش ها  نــوع  ایــن  كــرد: 
و  شــده  خانوادگی  و  ورزشــی  بصورت  هم  آن  گــردی  طبیعت 

سبب تحکیم بنیان خانواده نیز خواهد شد.

برگزاری همایش کوهپیمایی با حضور خانواده های سمنانی 
دوشنبه       13 تیر     1401   شماره 6253

ضمیمه رایگان ضمیمه رایگان 3
روزنامه د  ر استان روزنامه د  ر استان 

سمنانسمنان

سبز  فضای  ســازمــان  رئیس 
شهرداری استان خبرداد: 

رایگان  دوره های  برگزاری 
ــــدی  ــرون ــ ــه ــ آمــــــــــوزش ش

فضای سبز در سمنان 

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز 
دوره های  برگزاری  از  سمنان  شهرداری 
حفظ  برای  رایگان  شهروندی  آموزش 
برای  شهری  سبز  فضای  توسعه  و 

شهروندان شهر اخالق خبر داد.
سید محمد قاسمی در گفتگو با جام جم 
شهروندان  دغدغه  افزایش  به  اشاره  با 
نسبت به حفظ فضای سبز گفت: سازمان 
شهرداری  سبز  فضای  و  سیما،منظر 
از  اعم  خود  ذاتی  وظایف  كنار  در  سمنان 
از  شهر،  سبز  فضاهای  گسترش  و  حفظ 
آموزش شهروندان برای جهت دهی به این 
دوره های  برگزاری  و  نکرده  غفلت  هدف 
آموزش شهروندی برای توسعه و حفظ و 
نگهداری از فضای سبز  در دستور كار قرار 
دوره های  شهرداری  افزود:  قاسمی   . دارد 
آموزشی رایگان شهروندی در موضوعات 
عموم  برای  را  آپارتمانی  گیاهان  مختلف 
سعی  كه  گرفته  نظر  در  شهروندان 
می شود بصورت منظم و ماهانه در یکی از 

گلخانه های شهر برگزار شود. 

خبر

جاری  سال  در  گفت:  سمنان  شهردار 
ادامه  محور  كودک  برنامه های  از  حمایت 
زیرمجموعه  سازمان های  همه  و  داشته 
شهرداری موظفند در اجرای این برنامه ها، 

همیار اداره شهر دوستدار كودک باشند.
نژاد  مرتضی  علی  سید  جام جم،  گزارش   به 
در نشست مدیران شهرداری كه  در محل 
سالن شهید بابایی شهرداری برگزار شد با 
تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در اداره 
شهر دوستدار كودک شهرداری گفت: یکی 
از سیاست ها و برنامه های اصلی شهرداری 
در  محوری  كودک  رویکرد  انتخاب  سمنان، 
كودک  دوستدار  شهر  مولفه های  راستای 

سمنان  شهرداری  راستا  این  در  و  است 
فعالیت های مطلوبی را انجام داده است.  

كودكان  مشاركت  بر  تاکید  با  نژاد  مرتضی 
را  آنها  گیری های شهری، نقش  در تصمیم 

آینده مهم  به عنوان شهروندان و موثران 
تا  از مدیران شهری خواست  كرد و  ارزیابی 
آنان در فعالیت های شهری بهره  از نظرات 

گیرند . 
امسال  كرد:  نشان  خاطر  سمنان  شهردار 
ادامه  محور  كودک  برنامه های  از  حمایت 
زیرمجموعه  سازمان های  همه  و  دارد 
شهرداری موظفند در اجرای این برنامه ها، 

همیار اداره شهر دوستدار كودک باشند.
محور  با  برنامه هایی  اجرای  از  تقدیر  با  وی 
نیازهای ویژه،  كودكان دارای  كار و  كودكان 
سال  در  برنامه ها  اینگونه  تداوم  خواستار 

جاری شد .

 : شهردار
حمایت از برنامه های کودک محور شهر سمنان ادامه دارد 

از زحمـــات معلمـــان اظهـــار  بـــا تقدیـــر  شـــهردار ســـمنان 
داشـــت: بـــا همراهـــی معلمـــان و مـــدارس، توســـعه فرهنـــگ 

شـــهروندی شـــتاب می گیـــرد.
ســـید علـــی مرتضـــی نـــژاد شـــهردار ســـمنان در گفتگـــو بـــا 
جام جـــم  گفـــت: پیشـــرفت كشـــور در عرصه هـــای مختلـــف 
علمـــی، آموزشـــی و فرهنگـــی تـــا حـــد زیـــاد مرهـــون تـــالش 
و زحمـــات معلمـــان اســـت و  بـــه واقـــع معلمـــان نقـــش 
گاه ســـازی نســـل آینـــده جامعـــه دارنـــد. كلیـــدی در تربیـــت و آ
آمـــوزش شـــهروندی  این كـــه  بـــر  تاکیـــد  بـــا  نـــژاد  مرتضـــی 
كلیـــد توســـعه شـــهری اســـت گفـــت: بی تردیـــد ایـــن توســـعه 

ـــود و در ان راه  ـــر نمی ش ـــهروندان میس ـــاركت ش ـــدون مش ب
ــته  ــد داشـ ــری را می توانـ ــگ تـ ــی نقـــش پررنـ ــه فرهنگـ جامعـ

باشـــد.
وی ادامـــه داد: بـــا آمـــوزش صحیـــح موضوعـــات مختلـــف 
می تـــوان  آمـــوزان  دانـــش  بـــه  شـــهروندی  فرهنـــگ 
شـــهروندان  بـــرای  را  قوی تـــری  فرهنگـــی  زیرســـاخت های 
ایجـــاد كـــرد  كـــه بـــا همراهـــی معلمـــان و مـــدارس، توســـعه 

می گیـــرد. شـــتاب  شـــهروندی  فرهنـــگ 
مرتضـــی نـــژاد اظهـــار داشـــت: تفکیـــک از مبـــدأ پســـماندها 
در منـــازل شـــهروندان در مدیریـــت پســـماندهای شـــهری، 
صحیـــح  فرهنـــگ  نشـــینی،  آپارتمـــان  فرهنـــگ  ترویـــج 
رانندگـــی و مـــوارد مشـــابه از مهم تریـــن مـــواردی هســـتند 
و  آمـــوزش  موثـــر  نقـــش  و  معلمـــان  حضـــور  بـــدون  كـــه  
خانواده  هـــا  بـــه  شـــهرداری  پیام هـــای  ایـــن  پـــرورش،  

. ســـد نمی ر
از  یکـــی  بی تردیـــد  كـــرد:  خاطرنشـــان  ســـمنان  شـــهردار 
آماده ســـازی  فرهنگـــی،  جامعـــه  رســـالت های  مهم تریـــن 
ایـــن  در  و  اســـت  خـــالق  و  فعـــال  متعهـــد،  شـــهروندانی 
یادگیـــری حقـــوق و  بـــرای  مـــکان  بهتریـــن  بیـــن مدرســـه 

اســـت. شـــهروندی  مســـئولیت های 

شهردار سمنان:

توسعه فرهنگ شهروندی با همراهی جامعه فرهنگی شتاب می گیرد 
بحران  مدیریت  و  پیشگیری  اداره  رئیس 
در  را  اداره  این  اقدامات  اهم  سمنان  شهرداری 

سال جاری اعالم كرد . 
جهت  الزم  اقدامات  انجام  از  رحمانی  مهدی   
پیشگیری از آب گرفتگی معابر در شهر خبر داد و 
گفت: الیروبی روزانه جوی های روباز شهر توسط 
معاونت خدمات شهری و مناطق سه گانه شهر 
انجام می شود و  شهروندان می توانند هر گونه 
انسداد مسیر در معابر یا جوی های آب را از طریق 

تلفن 13۷ اعالم و گزارش دهند.
هماهنگی  با  امیدواریم  كرد:  اضافه  رحمانی 
سازمان ها و معاونت های شهرداری و رفع نقاط 
مشکالت  كاهش  شاهد  شهر،  سطح  در  آبگیر 

احتمالی برای شهروندان باشیم.
در ادامه رئیس اداره پیشگیری و مدیریت بحران 
در  را  اداره  این  اقدامات  اهم  سمنان  شهرداری 

سال جاری به شرح زیر برشمرد: 
- الیروبی پل خرمشهر تا انتهای بلوار15خرداد

ایام  در  شهرداری  سریع  واکنش  اکیپ  ایجاد   -
نوروز

- الیروبی استخرهای سطح شهر، جوی ها و انهار
رودخانه ها،  حریم  در  خطر  تابلوهای  نصب   -

استخرها و جاده سالمت
- پیگیری در خصوص تشکیل كشیک مدیران 
شهرداری جهت بازدید منظم از تمامی حوزه های 

مدیریت شهری
- اعالم موارد از طریق سامانه137و پیگیری جهت 

ع وقت رفع نواقص در اسر
- نصب دریچه در سد روزیه

كه  شهر  سطح  آبروهای  و  انهار  در  زنی  علف   -
منتهی به باغات می گردند

- جمع آوری خاک و نخاله ها در سطح شهر

رئیس اداره پیشگیری و مدیریت بحران اعالم کرد:

مروری بر اقدامات اداره مدیریت بحران شهرداری 

شــهردار ســمنان گفــت: شــفافیت مالــی شــهرداری 
ســامانه  از  كامــل  اســتفاده  گــرو  در  ســمنان 

اســت. خزانــه داری 
 ســیدعلی مرتضی نــژاد شــهردار ســمنان در گفتگــو 
بــا جام جــم  گفــت: ســامانه خزانــه داری الکترونیــک 
بــه موقــع و كاهــش  ثبــت و شناســایی  بــه منظــور 
عملیــات  تســریع  و  تســهیل  و  اداری  بروكراســی 
شــهرداری  ایــن  در  خزانــه  پرداخت هــای  و  دریافــت 

شــد. راه انــدازی 
فــاوا  ســازمان  زحمــات  از  تقدیــر  بــا  نــژاد  مرتضــی 
از  یکــی  اظهــار داشــت:  ایــن ســامانه  انــدازی  راه  در 

مهم تریــن تغییــر مســیرها در شــهرداری بــه عنــوان 
نهادهــای عمومــی درآمد-هزینــه ای، انجــام تغییــرات 
در حــوزه مالــی شــهرداری اســت كــه بــا ایجــاد ســازو 
ــرای اعمــال مدیریــت صحیــح  منابــع مالــی،  كار الزم ب
شــفافیت مالــی را در ایــن مجموعــه خدمت رســان 

شــهری بــه دنبــال خواهــد داشــت . 
وی گفــت: بــا ایــن اقــدام تمــام دارایی هــای شــهرداری 
از  و  واریــز  خزانــه  بــه  وابســته  ســازمان های  و 
هزینه هــا  و  درآمدهــا  تــا  می شــود  برداشــت  خزانــه 
شــکل مالــی  واحــد  مدیریــت  و  شــده   مشــخص 

 بگیرد.

شفافیت مالی شهرداری سمنان با خزانه داری الکترونیک 
شهردار اعالم کرد:
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یت و منابع   معاونت توسعه مدیر
اوقات  و  سالمت  ریزی  برنامه  كمیته  تشکیل   -

فراغت كاركنان
-  تنظیم سند مهارت افزایی و توانمند سازی پرسنل 
- پیگیری معوقات شهرداری از دستگاه های اجرایی 

- تقویت تعاونی مسکن و پیگیری فروشگاه تعاونی 
مصرف كاركنان

یربنایی  معاونت فنی و ز
بوستان  به  شقایق  پارک  پیاده  عابر  پل  اجرای   -  

مسافر 
امام  میدان  همسطح  غیر  تقاطع  احداث  پیگیری    -

حسن )ع( 
شهید  غیرهمسطح  دوربرگردان  احداث  پیگیری    -

حاجی سلطانی )روزیه(
-  پیگیری احداث مجموعه گردشگری استخر زاوقان 
شهرک  نشانی  آتش  ساختمان  احداث  پیگیری    -

پیامبر اعظم )ص( 
فاضالب  آوری  جمع  شبکه  كیلومتر   1/5 اجرای    -

شهری 
-  پیگیری تکمیل پروزه تصفیه خانه فاضالب شهری 

با نصب موارد ضروری 
ظرفیت  افزایش  برای  مدرن  روش های  طراحی    -

تصفیه خانه 
 معاونت خدمات شهری 

آبهای  هدایت  مسیرهای  و  كانال ها  بهسازی    -
سطحی 

- ساماندهی معتادان متجاهر

 معاونت شهرسازی و معماری 
گزارشات  ارسال  فرایند  شدن  الکترونیکی    -

مهندسان ناظر ساختمانی
ح عکس برداری هوایی از شهر سمنان  -  آغاز طر

ح تفصیلی شهر   -  آغاز روند تهیه طر
یزی و هماهنگی   معاونت برنامه ر

- پیگیری تصویب بودجه 1401 شهرداری سمنان 
 1400 بودجه  تفریغ  گزارش  تصویب  پیگیری   -

شهرداری سمنان 

منطقه 1
  تعریض فاز اول خیابان امام حسین )ع( 

ح پیاده راه بلوار شهید سلیمانی   اجرای طر
خیابان  تعریض  اجرای  راستای  در  ملک  دو  تملک   

باهنر 
منطقه 2

حدود  مهر  مسکن  در  واقع  بلد  بوستان  احداث   
6500متر مربع

 پیاده راه سازی  بلوار سردار شهید سلیمانی )ضلع 
شمالی ( 

منطقه 3
 احداث بوستان cngدر حد شمال بیمارستان كوثر 

در مجاورت كمربندی
 احداث ساختمان اداری ناحیه یک در پارک روزیه

و  روزیه  ورزشی  زمین های  مجموعه   2 فاز  تکمیل   
)جنب  ورزشی  مجموعه  بهداشتی  سرویس  احداث 

ورودی پارک كوهستان(
یت ارتباطات و امور بین الملل   مدیر

 تولید  2500 محتوای خبری در قالب های خبر، گزارش، 
كلیپ، عکس خبری، پادكست، طراحی پوستر و بنر 

پایگاه  و  خبرگزاری ها  در  خبر  محتوای   500 انتشار   
خبری كشوری و بولتن های خبری .

یخی  یت بافت تار   مدیر
 انجام عملیات كف فرش تکیه پهنه با 640 مترمربع 

مساحت 
 اخذ سند زمین شهرک غرب 

 مرمت بادگیر محالت 
یت امور گردشگری   مدیر

اتوبوس  با  گردی  سمنان  برنامه های  اجرای   
گردشگری در نوروز 1401

 طراحی و ساخت  ماکت حجمی )چاپ سه بعدی( 
معرفی  رویکرد  با  سمنان  شهر  حریم  و  محدوده  از 
سازمان  پشتیبانی  با  شهری  گردشگری  جاذبه های 

فرهنگی اجتماعی ورزشی 
با  شهری  گردشگری  برنامه های  برگزاری  و  طراحی   
مخاطب عمومی مردم با تاکید بر مسیرهای پیاده روی 

در محدوده باغ محله های هویت مند شهر تاریخی 
 طراحی بازی » چل چال« با مخاطب نوجوان و جوان 
در راستای توسعه فرهنگ گردشگری شهری سمنان 

 ادامه مرمت خانه موزه آب 
 ادامه مطالعات پایه در خصوص مستند سازی منظر 

فرهنگی سمنان بر اساس نظام تقسیم سنتی آب .
 اداره شهر دوستدار کودک 

 برگزاری برنامه های فرهنگی زیر گنبد كهن در مسجد 
جامع

برای  ورزشی  فرهنگی  مختلف  مسابقات  برگزاری   
كودكان و كودكان كار 

 برگزاری جشن های مختلف برای كودكان و نوجوانان  
 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 

فرآورده های کشاورزی   
 پیگیری تعیین تکلیف و واگذاری نهایی زمین بلوار 
اداره كل  از  معلم غربی، مقابل سازمان صدا وسیما 
راه و شهرسازی با هدف ادامه احداث فاز دوم بازارچه 

تنظیم بازار با كاربری پروتئین و شیالت 
 پیگیری تغییر كاربری و ادامه تکمیل احداث و بهره 
برداری از سومین بازارچه تنظیم بازار واقع در بلوار آیت 

ا... عالمی
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

تولیدات  مركز  تجهیز  و  توسعه  اول  فاز  اجرای   
احداث   شامل  هکتار   ۷ مساحت  به  سوكان  پارک 

گلخانه های گرم و سرد ،فضای عرضه گل و گیاه و...
به  فضایی  در  موتوری  مركز  احداث  پروژه  تکمیل   
مساحت 2500 متر مربع در ضلع جنوبی سازمان حمل 

و نقل
تش نشانی و خدمات ایمنی   سازمان آ

دار  نردبان  خودرو  دستگاه  یک  خرید  قرارداد  عقد   
شركت  انحصاری  نماینده  با  متری   32 هیدرولیک 

روزنباور اتریش  
 مکان یابی و جانمایی زمین جهت احداث ایستگاه 
آتش نشانی جایگزین ایستگاه موقت شماره 2 و طی 

مراحل اداری گزینش پیمانکار  
  آمار عملیات های اطفاء حریق و امداد و نجات در سه 

ماه اول 1401 مجموع 455 مورد
ینی فضاهای شهری     سازمان عمران و بازآفر

 تکمیل كمربندی جنوب شهر با 2300 متر مربع طول .
مترمربع   6000 با  )ع(  حسین  امام  بوستان  تکمیل    

مساحت 
 تکمیل تجاری های مجموعه گردشگری زاوقان با 800 

مترمربع مساحت.
پارک  آبشار  تکمیل  و  شرب  آب  شبکه  اجرای   

كوهستان با 2000 مترمربع طول .
 تکمیل ساختمان میالد با 10 هزار متر مربع زیربنا 

 12/5 )شهرک  ملی  مسکن  زمین  سازی  آماده   
هکتاری( 

 سازمان حمل و نقل بار و مسافر   
 نصب سامانه ردیاب و مکان یاب در اتوبوس ها با 
سمنان  سامانه  در  مسافران  توسط  ردیابی  قابلیت 

من 
دستگاه   6 مجدد  اندازی  راه  و  تعمیرات  انجام   

اتویوس شهری 

یت و مهندسی ترافیک  سازمان مدیر
 انجام خط كشی طولی و ممتد در  76 كیلومتر از معابر 

سطح شهر 
 نصب 8 عدد دوربین ثبت تخلفات رانندگی و پایش 

تصویری 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات   

شفافیت،  سامانه  داری،  خزانه  سیستم  اندازی  راه 
سامانه  توسعه  و  شهرسازی  الکترونیک  خدمات 

معراج )جستجوی متوفیان( 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی  

برای  ورزشی  فرهنگی  جشنواره های  برگزاری 
خانواده ها 

برگزاری مجموعه برنامه های سه شنبه های بانشاط 
و  كودكان  مخاطب  با  شهر   مختلف  محله های  در 

نوجوانان 
برگزاری جشن های محله محور در مناسبات ملی و 

مذهبی 
و  كاركنان  سطح  در  ورزشی  مسابقات  برگزاری 

شهروندان .
یت پسماند   سازمان مدیر

بازیافت  شهرک  دوم  فاز  ایجاد  مطالعات  پیگیری 
) )اولین شهرک بازیافت كشور

تبدیلی  صنایع  ایجاد  بستر  آوری  فراهم  پیگیری 
بازیافت 

جمع آوری و ساماندهی 1170 تن پسماندهای خشک 
جمع آوری و امحاء 9000 تن زباله تر 

جمع آوری و امحاء 135 تن زباله عفونی.
یت آرامستان ها  سازمان مدیر

توسعه سامانه معراج )جستجوی متوفیان(

ساخت تقاطع غیر همسطح امام حسن )ع( ادامه دارد برگزاری برنامه های سه شنبه های با نشاط

برگزاری برنامه های گردشگری چله چغله

ساخت تقاطع غیرهمسطح شهید حاجی سلطانی )روزیه( 

کف سازی  تکیه پهنه آسفالت ریزی معابر سطح شهر


