
. شماره  دهم 
. هفته دوم آذر ماه   ) نهم آذر ماه لغایت پانزدهم آذر ماه(

. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
شهردار سمنان عنوان کرد:بــولتــن  خبــری  10

روابط عمومی شهرداری منطقه دو گزارش داد:

دویست و بیست و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر
 شنبه ۹ آذر۹۸

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد:

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد:

سرپرست سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری: 

معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری سمنان : 

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

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

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

»سمنان کارت« 

در دریافت خدمات شهری 

جایگزین پول نقد می شود

بازدید میدانی  دادستان  
جناب شریف ابراهیمی 

به اتفاق مدیرکل راه وشهرسازی 
جناب مهندس دهقان 

و مدیر منطقه ۲ مهندس کوروش حصیرباف  
و مسیولین شوراهای محله های  اسالمی 
از شهرک بهاران، پیامبر اعظم و بوستان 

مسکن مهر وبررسی مشکالت شهروندان عزیز

اجرای عملیات
 جـدول گـذاری

 آرامستان

بررسی تعرفه پیشنهادی سال ۹۹
 سازمانهای آتش نشانی 

و فناوری اطالعات شهرداری سمنان

 تکمیل رنگ آمیزی طیفی میدان نور

بازدید مدیر منطقه دو 
مهندس حصیرباف 

 عضو شورای اسالمی سمنان 
جناب طالب بیدختی 

از محل ناحیه دو در مسکن مهر

 اتمام حفاری انتقال لوله گاز از زیر المان به 
پیرامون میدان شهید دریادار همتی

جلسه مشترک نماینده شرکت آب و فاضالب استان 
با مدیر شهرداری منطقه دو

عملیات 
خط کشی ترافیکی 

معابر آرامستان

واحد کافه در استخر میدان امام رضا سمنان 
افتتاح شد

جلسه مشورتی نمایندگان بنیاد توسعه عمرانی سمنان 
با شهردار منطقه دو 

 چهل و هشتمین 
باغ گشت
 در شهر  

 اجرای عملیات مرمت و بازسازی 
باغ راه »گندنه« 

در راستای 
شهر دوستدار کودک

 اولین پارک هوشمند کودک 
در سمنان راه اندازی می شود

.    شهردار سمنان گفت: »سمنان کارت« با همکاری یکی از بانک های عامل استان برای دریافت خدمات شهری جایگزین پول نقد می شود. 
. سید محمد ناظم رضوی روز چهارشنبه در نشست شورای توسعه راهبردی استان سمنان در سالن غدیر استانداری افزود: اعطای سمنان کارت برای خدمات رسانی به 

شهروندان به منظور اجرای طرح دولت الکترونیک و هوشمندسازی شهر سمنان انجام می شود.



 

ترویج کشت گیاهان دارویی در کوچه باغ های سمنان جهت جذب گردشگر

افتتاح نمایشگاه تخصصی خدمات شهری
واگذاری غرفه های سازمان ساماندهی مشاغل شهری 

از طریق مزایده 

 اجرای 
نصب نرده های

سبز  فضای  بتنی   
آرامستان

تکمیل 
جدول گذاری و

 عملیات زیرسازی
 بلوار ماندگار 

 ادامـه 
اجـرای 

عـملیـات 
در مـحـلـه

 باغ فیـض

احیای 

فضای 

رها شده 

مقابل 

تکیه عباسیه
آغاز بکار اولین نمایشگاه تخصصی خدمات 

شهری، فضای سبز و حمل و نقل عمومی

 ایجاد پارک
 طبیعت و

 حیاط وحش 
در پارک کوهستان

 سمنان

 آغاز فاز دوم جداره سازی 
خیابان امام خمینی )ره( 

فاضالب  مشارکتی  پروژه 
شهری با سرمایه گذار هندی 

خیابان امام خمینی )ره( 

جشن روز جهانی معلولین برگذار شد

شهردار سمنان 
در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه کاربرد گیاهان دارویی در سالمت خانواده مطرح کرد؛

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
 شهرداری سمنان :

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
سمنان خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

معاون خدمات شهری شهرداری سمنان عنوان کرد: مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد؛

 روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 شهرداری سمنان :

سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت مردمی
 شهرداری سمنان:

 مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد؛

سرپرست مدیریت 
مردمی  مشارکت  و  گذاری  سرمایه 

شهرداری سمنان:

.    چهارشنبه
            ۱۳ آذر ۹۸

.    اولین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری با حضور دکتر سید 
عباس دانایی فرماندار سمنان، خانم مهندس شهاب مدیر کل دفتر 
امور شهری و شوراهای استانداری سمنان، دکتر سید محمد ناظم 
رضوی شهردار سمنان و مدیران و معاونین شهری سمنان درمحل 

دائمی نمایشگاه بین المللی سمنان افتتاح گردید.

.    به گزارش مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری سمنان، سرپرست 
مردمی  مشارکت  و  سرمایه گذاری 
مشارکتی  پروژه  از  سمنان  شهرداری 
فاضالب شهری با سیدافهم رضا سرمایه 

گذار هندی در سمنان خبر داد

طراحی و زیباسازی 
کافوهای مخابرات 
در سطح منطقه یک

به همت واحد رنگ آمیزی 
خدمات شهری شهرداری منطقه یک

 صورت گرفت.

 بازدید شهردار سمنان 
از روند پیشرفت کار 

باغ راه » کندنه «

.    ساعت 
              ۱۰ صبح

.    بلوار بسیج
    سالن همایش

      اداره کل 
    کتابخانه های

       عمومی 
    استان سمنان



.    از تاریخ  ۱ آبان الی ۳۰ آبان ماه ۹۸

گردهمایی مدیران اجرایی موکبداران شهرستان سمنان 
شهرداری سمنان / موکب خادم الرضا)ع(

نمایشگاه تخصصی   اولین حضور در یک 
در حوزه خدمات شهری 

نخستین نمایشگاه  کاربرد گیاهان دارویی 
در سالمت خانواده

بازدید مدیران و مسئوالن اجرایی استان
 از غرفه مدیریت پسماند 

در نخستین نمایشگاه خدمات شهری سمنان 

عملیات زیباسازی 
و کاشت گونه های گیاهی 

در فضای سبز پل جهاد 

اصـالح روشنـایـی 
میـدان امـام حسـن 

بـا تعویـض پـایه چـراغ 
و نصب برج نوری

وقوع حادثه منجر به فوت 
در۵۰ کیلومتری محور » سمنان - دامغان «

 گردهمایی مدیران عامل
 آتش نشانی های کشور در مشهد

عملکرد آبان ماه سال 98

حضور فعال سازمان آتش نشانی
 شهرداری سمنان 

در نمایشگاه تخصصی خدمات شهری

برگزاری تست آمادگی جسمانی استخدامی سال 98 آتش نشانی استان 

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند
 شهرداری سمنان خبر داد:

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

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهریسازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سمنان گزارش داد :
 شهرداری سمنان خبر داد؛

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 



  

        

  
  

وعاتاز دریچه مطبوعات
چه مطب

دری
از 

آئین افتتاح طرح همراهی کودک با مسجد باعنوان 
» زیر گنبد کبود «  از قدیمی ترین پیر غالم سمنان

”ناصر زمانی پور” تجلیل شد

معاون شهرسازی و معماری شهردار سمنان:
در راستای شهر دوستدار کودک، اولین پارک هوشمند 

کودک در سمنان راه اندازی می شود.

شهرداری سمنان، وحدت آرادان را مغلوب کرد

معاون شهرسازی و معماری
 شهرداری سمنان بیان کرد:

کودک  دوستدار  شهر  راستای  در 
اولین پارک هوشمند 

در سمنان راه اندازی می شود.

سرپرست سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی 

شهرداری سمنان خبر داد:
نمایشگاه  نخستین  برگزاری 
کاربرد گیاهان دارویی در سالمت 

خانواده در سمنان 

روزنامه  پیام استان سمنان روزنامه استانی بیان مردم روزنامه  سراسری خراسان

روزنامه کشوری حسباندر چهارمین آیین »شونشینی؛
روزنامه کشوری روزان

روزنامه کشوری فرصت امروز
هفته نامه کویر امروز

روزنامه کشوری کیمیای وطن
روزنامه کشوری روزان

روزنامه کشوری فرصت امروز

خبرگزاری  ایمنا
خبرگزاری  آریادر هفته دوم لیگ دسته یک فوتبال بزرگساالن استان؛

شاخص  خبری  پایگاه   
خبرگزاری  ایسنا

پایگاه خبری افق اقتصاد خبرگزاری ایرنا

.  چهار شنبه  14  آذر  1398.  چهارشنبه 13 آذر 1398

.  روزنامه سراسری خراسان

.  دوشنبه 11 آذر  1398

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
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چاپ :  سرزمین بنر صفحه آرایی :  علیرضا ترکیان 

بازدید از پیاده راه سازی ها ، جداره سازی ها و بازآفرینی شهری در منطقه ۱۲ شهرداری تهران

حضور سازمان سیما، منظر وفضای سبز 
شهری در نمایشگاه خدمات شهری

آغاز عملیات روشنایی 
مجموعه نشاط مهر امحاء خطوط عابر پیاده مازاد 

توجه به سالمتدر سطح شهر - بامداد جمعه - بلوار سعدی
 و بازگشت به

 راهکارهای خوب سالمتی
خوب زیستن 

خود یک اشاعه فرهنگ
 بسیارمناسبی است

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

رئیس شورای اسالمی شهر سمنان
 در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه کاربرد 

گیاهان دارویی در سالمت خانواده؛

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:  روابط عمومی مدیریت 
و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان :


