
  

  

    

  

  

»آغاز عملیات کفسازی بازار سمنان« 

      

  

. شماره  شش 
. هفته سوم آبان ماه   ) یازدهم آبان ماه لغایت هفدهم آبان ماه(

. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
با حضور شهردار سمنان:بــولتــن  خبــری  6

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد:

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

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

ی
راف

وگ
ینف

ا ی
اینفوگراف

در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان برگزار شد؛

» دوازدهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهر سمنان برگزار شد «

جلسه بررسی درخواست مالکان بناهای تاریخی 
سرمایه گذاری شهرداری پیرامون جمع آوری پساب سمنانو سرمایه گذاران بخش خصوصی

مـبلمـان 
شـهـری 

بـرای 
افـزایـش 

سـرزنـدگـی 
اجـتـمـاعـی  

شـهـرونـدان

عملکرد عملیاتی سازمان 
آتش نشانی شهرداری سمنان در مهر ماه ۹۸

نجات  و  امداد  حوادث  تفکیکی  آمار 
در مهر ماه ۹۸

 اتمام فاز اول آسفالت بلوار فدک

آمار تفکیکی آتش سوزی ها 
در مهر ماه ۹۸

 اتمام 
عملیات 

خاک ریزی 
و تسطیح 

در میدان نور

عملیات
 زیباسازی و
 رنگ آمیزی

 جداول
  بوستان چمران

.  دوازدهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهر سمنان با حضور سیدمحمد ناظم رضوی شهردار ، سید عباس دانایی فرماندار
سعید پرسا مدیر بافت تاریخی شهرداری و جمعی از مسوالن در فرمانداری سمنان برگزار شد.

.   به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، 
مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان از آغاز عملیات کفسازی بازار 

سمنان خبر داد.
. این عملیات در بازار سمنان به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع و طول 

مسیر ۵۰۰ متر کفسازی خواهد شد.

. این طرح از دهم آبان ماه آغاز شد و خواهشمند است جهت 
تسریع در اجرای این پروژه همکاری الزم را با شهرداری داشته 

باشند.



شهردار سمنان :  سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان:

 سرپرست سازمان مدیریت و 
مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان خبر داد : 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان؛

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار
 و مسافر شهرداری سمنان خبر داد ؛

در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان برگزار شد:

آماده بودن غرفه های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی جهت واگذاری

رییس اداره شهر دوستدار کودک 
شهرداری سمنان بیان کرد: 

به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی عصر
 در سمنان برگزار  شد ؛

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری سمنان:

در برنامه های 
حـوزه ورزش 
شهرداری سمنان
 اولـویـت بـا 
ورزش همگانی

 است .

اجـرای  ۲۲۰ بـرنامـه ورزشـی  بـرای تـوسـعـه 
ورزش شهروندان سمنانی 

درخشش کاراته کاهای 
شهرداری سمنان 

در رقابت های بین المللی جام پایتخت

                                    برگزاری 
                                         جشنواره های

                                     موضوعی 
                                      نشاطستـان 
در سمنان شهر دوستـدار کـودک

جشن بزرگ عید بیعت 

اجـرای طـرح اصـالح هـنـدسـی 
در ورودی میدان پیروزی

اجرای عملیات آماده سازی و زیر سازی آسفالت 
در بلوار شهید اخالقی 

آموزش تفکیک زباله از مبداء 
به پیش دبستانی های شهر سمنان رسید

نقاشی شهری شناسنامه رنگی شهر

واگذاری 
۶ غرفه 
سازمان

 ساماندهی 
از طریق 

مزایده

باغ بوستان معرفت

راه اندازی 
      خط 

تاکسیرانی 
ویـژه فـرودگــاه سـمنـان

دوره آموزشی شهرسازی و مدیریت بحران شهری

.   واقع در محله کدیور جنب امامزاده زکریا می باشد

.   به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری سمنان، سرپرست مرکز علمی 
دوره  برگزاری  از  سمنان  شهرداری  کاربردی 
آموزشی شهرسازی و مدیریت بحران شهری با 
حضور مدیران و معاونین شهرداری های استان 

سمنان در این مرکز خبر داد.

.   هدف از برگزاری این دوره آموزشی  را  ارتقا 
انجام  سطح دانش کارکنان جهت تسهیل در 

کارها در شهرداری ها عنوان شد

.  این مکان با مساحتی حدود ۵ هزار متر مربع 
و در فاز اول قرارداد  مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
جهت انجام جدولگذاری، کفپوش و عملیات خاکی 
توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان 

در حال اجرا می باشد
.  هدف از انجام این پروژه ایجاد فضای باز شهری 
در محالت قدیم با رویکرد بازآفرینی شهری می 

باشد



کودک  دوستدار  شهر  اداره  رییس 
شهرداری سمنان خبر داد:

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
 شهرداری سمنان؛

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان مطرح کرد؛

با حضور مسئولین پلیس راهور برگزار گردید:

با حضور موثرین و خیرین شهر برگزار شد :

حضور شهردار و مدیران شهری

با استکبار جهانی و روز دانش آموز به مناسبت فرا رسیدن روز مبارزه   در راهپیمایی 

حضور پرشور کودکان 
و نوجوانان در راهپیمایی روز 

دانش آموز 

فرهنگی  ایستگاه  برپایی 
سمنان شهر دوستدار کودک 

در راهپیمایی روز ۱۳ آبان

مژده به دانش آموزان سمنانی

تحویل  وکاغذ  پسماندخشک 
بدهید، جایزه دریافت کنید.

شروع چاپ و توزیع 
۲۷ هزار فیش عوارض و نوسازی 

در سطح منطقه یک

قوانین  با  آشنایی  توجیهی  آموزش  کالس 
راهنمایی و رانندگی در حوزه حمل و نقل 

دانش آموزی )سرویس مدارس(

برپایی ایستگاه فرهنگی سمنان
 شهر دوستدار کودک

 در راهـپیمـایـی روز ۱۳ آبـان

جلسه هماهنگی به منظور تشکیل 
مجمع خیرین شهرساز شهر سمنان

شصت و دومین کمیسیون عمران
 شهرسازی و خدمات شهری 

شورای شهربرگزار شد

همایش پیاده روی بانوان

.  همایش پیاده روی بانوان در راستای پویش ملی 
ارتقای سالمت و نشاط بانوان با ورزش با شعار »ورزش، شادابی و آرامش« به مناسبت گرامیداشت هفته ملی 

سالمت بانوان ایران در سمنان برگزار شد

آبهای  آوری  و جمع  عمرانی  های  پروژه  گزارش  درخواست    .
سطحی ، درصد تحقق پروژه ها و اقدامات انجام شده پیمانکاران 

توسط معاونت عمرانی
.  ارائه گزارش در خصوص الیروبی انهار ، بازسازی پل ۱۵ خرداد 
زیر پل محب شاهدین جهت مرتفع نمودن مشکل آبهای سطحی 

.  ارائه گزارش مدیر شهرداری منطقه دو در خصوص هدایت آبهای 
سطحی از پل امیر کبیر به سمت میدان معلم با استفاده از کانیو 
عرضی در کندرو بلوار بسیج )ضلع شرقی ( به سمت بلوار بسیج 

و بلوار صادق .

.  مخالفت با درخواست نیروی انتظامی جهت جانمایی احداث پاسگاه در میدان شریعتی ، مقرر شد محل استقرار ساختمان نیروی 
انتظامی در مجاورت ساختمان بانک صادرات در جنوب شرقی و در مجاورت معبر خیابان امام باشد که پس از اخذ مجوز استعالم 

از سازمان میراث فرهنگی ، احداث آن صورت گیرد.



آغاز پروازهای رسمی فرودگاه سمنان با عطر خوش پرواز به حرم رضوی 
با حضور مسئوالن ارشد استان و شهرستان 

دویست و هجدهمین جلسه رسمی 
شورای شهر برگزار شد؛

عید بزرگ بیعت
به مناسبت آغاز امامت حضرت ولیعصر )عج( ۱۵ آبان 

ماه ۹۸ حسینیه امام خمینی)ره( نیروی انتظامی

صدای دلنشین طبیعت در باغ راه های زاوقان

کـاشـت گـل هـای داوودی 
در مـیـدان امـام حسـن )ع(

محوطه و باندهای
 پرواز فرودگاه سمنان
 درآستانه راه اندازی

 و استقبال از مسافران  
نظافت و پاکسازی شد

درختان ، زیبابخش فضای شهری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان؛۱۴ آبان ماه ۹۸

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

.     درختان از جمله عناصر شهری اند که عالوه بر نقشی که در سایه 
اندازی و تلطیف دما و پاکیزگی آن دارند، سبب تشخیص و هویت مکانی 

خواهند بود
.    درختان نقش مهمی در الگوی زیبایی شناختی محیط ایفا میکنند 
و سبب سرزندگی، درون نگری، خودمانی بودن، راحتی و آرامش محیطی 

میشوند

.    میدان امام حسین )ع( ، انتهای استخر زاوقان . باغ راه های پیش برجم 
میان محله  و کرچین



 شهردار سمنان تاکید کرد : 

معاون خدمات شهری شهرداری سمنان خبر داد:

ازدریچه مطبوعات                                  

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

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

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

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان خبر داد؛

روابط عمومی شهرداری منطقه دو

روابط عمومی معاونت امور فنی و زیربنایی شهرداری سمنان  خبرداد : روابط عمومی معاونت امور فنی 
و زیربنایی شهرداری سمنان  خبرداد :

پنجشنبه  ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸

لزوم استفاده از ظرفیت خیرین شهرساز در توسعه گردشگری شهر سمنان

اجرایی شدن پالك کوبی کدپستی با طرح و فرمت جدید

کاشت انواع گونه های گیاهی در میدان نور

عـملیـات کـاشت چـمـن در 
بوستان دولت

زیباسازی و رنگ آمیزی جداول میدان نور

اجرای ۹۰۰ مترمربع عملیات لکه گیری 
و روکش آسفالت در مهر ماه

بـازدیـد میدانی کوروش حصیرباف 
مـدیـر منطقه از پروژه های عمـرانی
 و خـدمات شهـری سطح منطقـه دو 

صورت گرفت

 اتـمـام 
فـاز 
اول 

آسـفالـت 
بــلـوار 

فــدك

هفته نامه
 فرهنگی،اجتماعی 

 سیاسی قشالق

سـمـنـان 
در

 قـشـالق

روزبازار مسکن مهر

چـهـل و پـنجمیـن بـاغ گشـت در شـهـر  

روکش آسفالت بلوار شهید اخالقی حدفاصل 
میدان امام علی )ع( تا پل امیر کبیر

.  بازارهای روز یا روزبازارها ، مجموعه هایی اقتصادی و معیشتی است که ضمن ساماندهی فعاالن برخی صنوف 
و دستفروشان، امکان عرضه مستقیم و بدون واسطه و معموال ارزان تر تولیدات را در یک یا چند روز از روزهای 

هفته، در یک نقطه شهری فراهم می کند



سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان خبر داد :  

روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ خبر داد:

روابط عمومی عمران 
و بازآفرینی فضاهای شهری

 شهرداری سمنان :

روابط عمومی سازمان عمران
 و بازآفرینی فضاهای شهری

 شهرداری سمنان :

روابط عمومی سازمان عمران
 و بازآفرینی فضاهای شهری

 شهرداری سمنان :

روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ خبر داد:

رونـمـایـی 
از سـامـانـه 

جـامع گردشگری
 شهـری سـمنـان

جلسه ای در خصوص تعریض خیابان ابریشم و پیگیری 
تفاهم نامه بدنه سازی بلوار بسیج و تعیین تکلیف ساخت 

وسازهای مربوط به آب و فاضالب استان برگزار شد

جلسه معاونین محترم شهرداری سمنان
 به همراه مدیران مناطق یک و دو و معاونت و مدیران 

حوزه معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

پیشرفت اجرای عملیات احداث 
پارک  در  روباز  تئاتر  آمفی 

کوهستان 

اجرای عملیات آسفالت 
خیابان رجایی یکم

بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های 
شاخص سال جاری

جلسه هماهنگی برای صدور مجوز حفاری و بررسی 
تعرفه ها و مشکالت مطرح شده ادارات

پیشرفت اجرای
عملیات جوی 

سنگ قلوه ای  
پارک کوهستان

.   جلسه ای در روز یکشنبه مورخه ١٢/٨/٩٨ و در محل دفتر معاونت برنامه ریزی و هماهنگی برگزار گردید 
در این جلسه معاونین محترم شهرداری سمنان به همراه مدیران مناطق یک و دو و معاونت و مدیران حوزه 
معاونت برنامه ریزی و هماهنگی ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های شاخص سال جاری، 
راهکارهای موجود برای رفع موانع پیش رو در مسیر تحقق هر چه سریعتر اهداف تعریف شده مورد ارزیابی 

قرار گرفت 

.   در این جلسه عالوه بر بیان مشکالتی که باعث کندی روند اجرایی تعدادی از پروژه ها گردیده، راه کارهای 
مناسب برای تسریع در عملیات اجرایی هر پروژه به تفکیک مطرح و برای هر کدام تصمیماتی اتخاذ گردید 

.   در این جلسه معاونت محترم  توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان ضمن ارائه گزارشی از میزان  
پرداخت مطالبات پیمانکاران در پروژه های مختلف در سال جاری، راه کارهای عملی برای تکمیل هرچه 
سریعتر پروژه های بزرگ شهرداری سمنان به منظور  تامین مالی اقدامات  عمرانی و خدماتی موجود مورد 

تاکید قرار گرفت



روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ خبر داد :

اردوی یک روزه مدارس ابتدایی شهر

روابط عمومی عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری سمنان :

روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ خبر داد:

حـضـور مـهنـدس حـصیـر بـاف مدیر مـنطقـه 2
در بـرنـامـه رادیـو بـی واسطـه

آموزش ترافیک ، پسماند، مهارتهای 
کتابخانه  در  عضویت  و  زندگی  

رنگین کمان 

کالس آموزش درسی بچه های کار

اردوی یک روزه بازی و سرگرمی 
و  کارگاه مزرعه  مهدکودک دایان

بازدید از روند اجرایی پروژه 
کف سازی بازار

پـیـشـرفـت
عـمـلـیـات 
آسـفـالـت 
خیابان سالمت

اجرای عملیات  حفر کانال و 
جابجایی لوله گاز  در میدان  شهید دریادار همتی

الیروبی جوی بلوار معلم ابتدای بلوار صادق

تکمیل فاز اول بهسازی  رفوژ وسط بلوار میرزای 
شیرازی با جدول سنگی بعد از حدود 2۵ سال

.  چهارشنبه ۸ آبان ، فرهنگسرای امید خانواده 
سمنان شهر دوستدار کودک

اداره آب وفاضالب؛اداره  نمایندگان محترم  باحضور    .
برق؛اداره گاز؛اداره مخابرات؛اداره میراث وفرهنگی و اداره 

بافت تاریخی در روز سه شنبه ۱۴آبان سال ۱۳۹۸



  

  

  

  

  

  

  

وعاتاز دریچه مطبوعات
چه مطب

دری
از 

هفته نامه سراسری کیاست - پایگاه اخبار رسمی- 
ربیع - افق اقتصاد - رویداد ایران

پایگاه خبری رویدادایران - پایگاه خبری ربیع 
پایگاه خبری  افق اقتصاد

روزنامه سراسری اقتصاد مردم

شهردار سمنان عنوان کرد؛
فرش قرمز شهرداری سمنان 

برای سرمایه گذاران در حوزه گردشگری شهری

با حضور موثرین و خیرین شهر برگزار شد؛
جلسه هماهنگی به منظور تشکیل مجمع خیرین 

شهرساز شهر سمنان

شهردار سمنان بیان کرد:
در برنامه های حوزه ورزش شهرداری سمنان 

اولویت با ورزش همگانی است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان خبر داد:
برگزاری بیش از ۵ هزار نفر ساعت آموزش برای 

دانش آموزان سمنان

روزنامه  پیام استان سمنان روزنامه استانی بیان مردم روزنامه  سراسری روزان روزنامه  سراسری کیمیای وطن

.  سه شنبه  ۱۴  آبان  ۱۳۹۸.  دو شنبه ۱۳ آبان ۹۸.  سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸

.  روزنامه سراسری هفت صبح
.  روزنامه سراسری خراسان.  روزنامه سراسری کیمیای وطن

.  دوشنبه  ۱۳  آبان ۹۸

.  دوشنبه ۱۳ آبان  ۱۳۹۸

از انتشارات مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان - 33336540بازتاب فعالیتها و برنامه های هفتگی شهرداری سمنان

تنظیم :  فاطمه قربانیانسردبیر :  علی اکبر بنی اسدی  عکس :  فرشاد صالحیان -  سید نیما ریاضی-  امیر نادریان 

گزیده اخبار مدیریت شهری سمنان
صدای شهرسمنان سمنان شهر

چاپ :  سرزمین بنر صفحه آرایی :  علیرضا ترکیان 
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