
. شماره  هفت 
. هفته سوم آبان ماه   ) هجدهم آبان ماه لغایت بیست و چهارم آبان ماه(

. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
بــولتــن  خبــری  7

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان؛

در دانشگاه علمی کاربردی 
شهرداری سمنان برگزار شد:

ورزش  توسعه  گروه  رئیس  حضور  با 
در جلسه شورای  روستایی  و   همگانی 

استان بررسی شد؛

سرپرست سازمان سیما، منظر
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و   

سمنان خبر داد؛

سرپرست سازمان سیما، منظر
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و   

سمنان خبر داد؛

در سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری سمنان برگزار گردید:

گزارش تصویری

۱۸ آبان ۹۸

تبلیغات
 نامطلوب 

 وصله 
ناجور 
در شهر همزمان با آغاز هفته وحدت

نمایش بازیافت در مدارس ابتدایی بر صحنه رفت

بازدید شبانه معاون و مدیران شهرداری از روند پیشرفت پروژه میدان شهید دریادار همتی

دوره آموزشی 
دستورالعمل جدید بودجه

 شهرداری های کشور

توسعه و ارائه برنامه 
جامع ورزشی در روستاها

اجرای عملیات بازپیرایی در 
ابتدای بلوار نهضت

و  تسطیح  عملیات  آغاز   
بوستان  فاز ۲  سازی  آماده 

آدم برفی

اصالح جدول گذاری 
 واقع در  کمربندی جنوب 

 بر اساس طرح جدید

حضور تیم شهرداری سمنان 
در رقابت های فوتبال 
امید قهرمانی شهرستان

برگزاری مرحله دوم کالس توجیهی رانندگان 
حمل و نقل دانش آموزی )سرویس مدارس(

.   زیباسازی در زندگی شهری یک مقوله مهم در ارتقای سطح کیفی 
و چهره آرایی شهرهاست و می تواند در نحوه نگرش هر جامعه نسبت به 
محیط پیرامون تأثیرگذار باشد. اما از طرفی ایجاد آلودگی بصری، آشفته 
کردن ذهن شهروندان و نازیبا شدن سیمای شهری از تبعات منفی تبلیغات 

نامطلوب در شهر است.

روابط عمومی سازمان عمران و
 بازآفرینی فضاهای شهری 

شهرداری سمنان :

نماینده ولی فقیه در استان : 

آثار فعالیتهای ناظم رضوی 
شهردار سمنان 

ماندگار می شود

 توسط نماینده ولی فقیه در استان انجام شد:

تقدیر از خدمات فرهنگی، مذهبی
 و عمرانی شهردار سمنان

امام جمعه موقت سمنان : 
خدمات 

شهرداری سمنان 
ارزنده و قابل

 تقدیر است

روابط عمومی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی خبر داد : 

اولین تابلو کتیبه های سردرب تجاری 
های خیابان امام توسط صندوق قرض 

الحسنه رسالت نصب شد

مدیر بافت تاریخی 
شهرداری سمنان خبر داد؛

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

بازسازی فاز اول پیاده روهای 
بلوار والیت 

با ۴۰درصد  پیشرفت فیزیکی



در دویست و بیستمین جلسه رسمی شورا صورت گرفت؛

 روابط عمومی معاونت فنی 
و امور زیربنایی خبر داد :

امور  و  فنی  معاونت  عمومی  روابط   
زیربنایی خبر داد :

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

روابط عمومی منطقه دو خبر داد: 

توسط شهرداری منطقه یک صورت گرفت؛

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان خبر داد؛مدیر منطقه یک شهرداری سمنان خبر داد؛

در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان برگزار شد:

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند خبر داد:

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

حضور معاون هماهنگی عمرانی استانداری 
در جلسه شورا

مرمت  و  ساماندهی   
پارک سوکان 
با ۶۰درصد 

پیشرفت فیزیکی

 اجرای طرح 
پیشرفت فیزیکی کف سازی»پروژه گشت« 

 بازار سمنان

اجرای طرح زیباسازی و 
بازپیرایی  فضای سبز پل جهاد

شروع زیرسازی به جهت اصالح دور 
برگردان ضلع شمال بیمارستان سینا

 تعداد ۶۰ نوآموزان سمنانی 
در پیش دبستانی البرز تحت آموزشهای 

تفکیک زباله از مبدا قرار گرفتند

اجرای عملیات کانیوو و آسفالت در 
خیابان شریف واقفی 11

در  سازی  رو  پیاده  عملیات  اجرای 
خیابان هجرت 1

بهسازی پیاده رو اطراف میدان هفت تیر

دوره آمـوزشـی حـفـاظـت رایـانـه شـهـرداری هـا

اجرای طرح زیباسازی و بازپیرایی 
ضلع شمالی بلوار 1۵ خرداد

 اجرای آسفالت بلوار شهید اخالقی

هماهنگی  معاون  فخری  منوچهر  حضور     .
امورعمرانی استاندار 

شهاب مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها 
 صمیمیان مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها 

استانداری و ناظم رضوی شهردار سمنان  
در جلسه رسمی شورا 

.   طرح پروژه گشت با حضور شهروندان 
و  عمرانی  فعالیت های  رصد  به  عالقمند 
پروژه  بازدید ۱۵  با  و  فرهنگی شهرداری 
اجرای  حال  در  و  شده  اجرا  منتخب 

شهرداری سمنان برگزار شد. 

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد؛



 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
 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: 

تبلیغات محیطی عوارض شهرداری

روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ خبر داد:

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری سمنان خبر داد؛

سازی  زیبا  و  مناسب  چهره  ایجاد  جهت 
شهری صورت پذیرفت؛

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان در نشست هماهنگی اجرای فاز دوم نصب تابلوی تمثال شهدا بیان کرد؛

 شهرک بزرگ بازیافت سمنان 
اولین در کشور

کاهش ۷ درصدی مجموع حوادث در شش 
ماهه نخست سال ۹۸ نسبت به سال قبل

کاهش ۲۱درصد  
حوادث امداد و نجات در شش ماهه 
اول سال ۹۸  نسبت به مشابه سال قبل

بهای خدمات شهرداری، پرداخت 
به موقع عوارض است

رنگ آمیزی جداول سطح منطقه یک 
به منظور نوسازی شهری

بازدید میدانی 
از پروژه 

بیست 
هکتاری 
شهرک 
بازیافت

بازدید میدانی از پارک کوهستان عملیات رنگ آمیزی جداول بوستان ها

بازدید میدانی مدیر شهرداری منطقه دو

شـهـدا بخشی از تاریـخ و هویـت انقالبـی هر شهـری هستنـد

.   با حضور  فرماندار سمنان ، شهردار سمنان ،  مدیر کل اداره حفاظت و محیط زیست استان سمنان و مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان



گردشگری 
مسئله کلیدی 

و مهم شهر
 است

راه اندازی مجدد 
و بهره برداری 

از  پلهای عابر پیاده 
مکانیزه 

غیر فعال شهر

اجرای جوی و کف سازی 
پیاده رو خیابان چهارم 

شهرک روزیه

متفاوت در  پاییِز  شب های 
سمنان با آیین »شونشینی«

تئاتر کالسیک ایرانی »کسی 
مدام مرا می خواند«

عملیات  سنگ فرش باغ راه های سفید پل باال  ۱9986 نفر ساعت آموزش برای شهروندان در 6 ماهه اول سال98 

ساخت  روند  از  شهری  مدیران  بازدید 

تندیس شهید دریادار همتی

بتنی  آماده سازی سروهای 
برای برپایی جشنواره سرو

سازی  زیبا  عملیات  آغاز 
فضای سبز ابتدای 

بلوار چمران

آسفالت  مرمت  و  بهبود  ادامه 
معابر و خیابانهای های شهری

شهردار سمنان: مدیر عامل سازمان 
مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل 

شهرداری سمنان خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو 
خبر داد:

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری سمنان خبر داد؛

سرپرست سازمان سیما، منظر 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و 

سمنان خبر داد؛

سرپرست سازمان سیما، منظر 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و 

سمنان خبر داد؛

آغاز اجرای تئاتر با مشارکت
 شهرداری سمنان

.     میدان دریادار شهید همتی در دهه اول آذر و در آستانه روز نیروی 
دریایی افتتاح می شود

روابط عمومی سازمان عمران 
و بازآفرینی فضاهای شهری

 شهرداری سمنان :

رئیس سازمان آتش نشانی و
 خدمات ایمنی شهرداری سمنان 

خبر داد؛

 روابط عمومی معاونت فنی و 
امور زیربنایی خبر داد :

مشاور شهردار سمنان 
در امور بانوان:

بانوان
 شهر بازی های 

دوران کودکی را مرور می کنند

سپری کردن 
یک روز بانشاط 

برای مهردخت های شهر

مشاور شهردار سمنان 
در امور بانوان گفت:



جلسه هم اندیشی در امور خدمات شهری  شهردار سمنان در سی و سومین مالقات شهروندی 
                                                 مطرح کرد:

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

در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان برگزار شد: سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان:

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان عنوان نمود؛توسط منطقه یک شهرداری سمنان صورت پذیرفت؛

با حضور مدیران شهری 
در سالن جلسات شورای شهر                                                     ایجاد 

                                                   نواحی سه گانه 
در مناطق شهرداری سمنان در راستای توسعه 

عدالت اجتماعی و مشارکت شهروندان 

یکطرفه شدن تردد وسایل نقلیه 
در دو خیابان در بافت فرسوده 

شهر سمنان

دوره آموزشی برنامه ریزی طرح جامع شهری از دیدگاه توسعه پایدار

طرح
 ساماندهی 

کارگران 
فصلی اجرا  

شد

جشنواره باغ گردی نشاطستان 
برای کودکان شهر اخالق

الیروبی انهار 
و پل های عرضی 

در سطح منطقه یک

باز پیرایی و ساماندهی استخر های 
سطح منطقه یک

باغ  محله  های  کوچه  آسفالت  
سی و سومین مالقات شهروندی شهردار سمنان فیض  با هدف  بازآفرینی شهری

نشست هماهنگی در خصوص برپایی نخستین نمایشگاه 
کاربرد گیاهان دارویی در سالمت خانواده

بازآفرینی  و  روابط عمومی سازمان عمران 
فضاهای شهری شهرداری سمنان :

در فرهنگسرای امید خانواده برگزار شد؛

.   چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۹۸.   مسجد اهل البیت )ع( . شهرک گلستان



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

برگزاری دوره آموزشی برای همیاران فضای سبز

سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان گزارش داد :

نمایه 6 ماهه اول سال ۹۸
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان :

روابط عمومی سازمان 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 سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری سمنان :

عملکرد عملیاتی شش ماهه اول
 سازمان آتش نشانی در سال ۹۸ 

صدای دلنشین طبیعت در
 باغ راه انجیال

ادامه مرمت و بازسازی 
خانه تاریخی واقع در جهادیه

مرمت و بازسازی خانه تاریخی 
بهرامی

روند
پیشرفت
احداث

 بوستان زائر
 اجرای عملیات  زیرسازی آسفالت 

شهرک جدیداالحداث پسماند

ت در شهر
 چهل و ششمین باغ گش

فرماندار سمنان اعالم کرد:

 نـقـش کـلیـدی شـهـرداری سـمنـان 
در راه انـدازی فـرودگـاه سـمنـان

بهسازی و زیباسازی نهرهای آبیاری سنتی شهر سمنان

پارک شقایق

شـهـرداری سـمنـان
 نـمـاد خـدمـت و سـازنـدگـی



 در فرهنگ سرای امید خانواده:

در  فرهنگ سرای امید خانواده:

روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی خبر داد : 

در  فرهنگ سرای امید خانواده:

روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ خبر داد:  روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ خبر داد: 

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی
 فضاهای شهری شهرداری سمنان :

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان :

جلسه هم اندیشی موسسه توسعه 
آگاهی،سالمت و آرامش )آسا(

کالس آموزش درسی 
 تفریحی  بچه های کار

کالس آموزش معرقکالس آموزش نقاشی 

برگزاری کالسهای آموزش پاک ماندن  پاک زیستن

برگزاری جنگ »شونشینی«

برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی

برگزاری آیین تقدیر از فعال فرهنگی شهر  و 
رونمایی از کتاب ایشان در هفته کتاب

ادامه زیر سازی فاز دوم بوستان آدم 
برفی به جهت تکمیل کف فرش بوستان

روجهت  پیاده  سازی  کف  و  جوی  اجرای 
هدایت آبهای سطحی خیابان چهارم روزیه 

اردوی یک روزه موسسه خیریه
 دخترانه مهد کرامت

عملیات جدول گذاری در بوستان معرفت

تئاتر فیلم موزیکال » شهر عروسک ها« عملیات  باغ راه سازی  در باغ راه انجیال

اردوی یک روزه دبستان  دخترانه حجاب

اجرای عملیات پله های سنگی شهدای گمنام واقع در پارک کوهستان

.  عضویت در کتابخانه رنگین کمان ، آموزش ترافیک 
 بازی و سرگرمی

.  آموزش ترافیک ، پسماند، مهارتهای زندگی  و عضویت در 
کتابخانه رنگین کمان  و بازدید از کارگاه آموزش معرق



  

      

وعاتاز دریچه مطبوعات
چه مطب

دری
از 

 روزنامه استانی بیان مردم- روزنامه سراسری یادگار امروز   
روزنامه سراسری نسل فردا - روزنامه سراسری اقتصاد سرآمد

خبرگزاری آریا - خبرگزاری ایمنا

شهردار سمنان:
گردشگری مسئله کلیدی و مهم شهر است.

شهردار سمنان تاکید کرد:
لزوم استفاده از ظرفیت خیرین شهر ساز در 

توسعه گردشگری شهر سمنان

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:
آثار فعالیت های ناظم رضوی شهردار سمنان 

ماندگار می شود

روزنامه  پیام استان سمنان روزنامه استانی بیان مردم روزنامه  سراسری نسل فردا روزنامه  سراسری خراسان

روزنامه کشوری هفت صبح  
روزنامه کشوری فرصت امروز

روزنامه کشوری خراسان
روزنامه سراسری نسل فردا
روزنامه سراسری عصر رسانه

روزنامه سراسری رویداد امروز
خبرگزاری آریا
خبرگزاری ایمنا

معاون برنامه ریزی و هماهنگی 
شهرداری سمنان مطرح کرد:

با توجه به پیش بینی بودجه برای 
یکسال مالی اعالم انحراف بودجه 
در ۶ ماهه قابل استناد نمی باشد

روزنامه کشوری هفت صبح  
روزنامه سراسری رویداد امروز
روزنامه سراسری اقتصاد سرآمد

روزنامه کشوری خراسان
خبرگزاری ایمنا
خبرگزاری آریا

 تالش های ناظم رضوی 
شهردار سمنان 

گامی موثر 
برای راه اندازی فرودگاه 

و تحول چشمگیر شهر

 روزنامه کشوری تماشاگران امروز  
روزنامه سراسری هفت صبح
روزنامه سراسری خراسان

 روزنامه سراسری فرصت امروز
روزنامه رویدادامروز 

 روزنامه کائنات
 روزنامه اخبارصنعت
 روزنامه عصر رسانه
خبرگزاری ایمنا
خبرگزاری آریا 

  

پایگاه های خبری رویداد ایران - ربیع 
 افق اقتصاد - خبرگزاری آریا - خبرگزاری ایمنا

پایگاه های خبری رویداد ایران - ربیع 
 افق اقتصاد - خبرگزاری آریا - خبرگزاری ایمنا

استان  در  فقیه  ولی  نماینده  توسط 
انجام شد:

تقدیر از خدمات فرهنگی
 مذهبی و عمرانی 

شهردار سمنان

فرماندار سمنان اعالم کرد:
 نقش کلیدی شهرداری سمنان 
در راه اندازی فرودگاه سمنان

پایگاه خبری ربیع
خبرگزاری ایمنا

پایگاه خبری رویداد ایران
خبرگزاری آریا

.  چهار شنبه  22  آبان  1۳۹۸.  سه شنبه 21 آبان ۹۸.  چهار شنبه 22 آبان ۹۸

.  روزنامه سراسری خراسان.  روزنامه سراسری هفت صبح

.  دوشنبه 2۰ آبان  1۳۹۸

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

گزیده اخبار مدیریت شهری سمنان
صدای شهرسمنان سمنان شهر

چاپ :  سرزمین بنر صفحه آرایی :  علیرضا ترکیان 
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