
. شماره  هشت و نه 
. هفته چهارم آبان ماه و هفته اول آذر ماه   ) بیست و پنجم آبان ماه لغایت هشت آذر ماه(

. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
شهردار سمنان مطرح کرد : بــولتــن  خبــری   8 و  9

استمرار امنیت 
مرهون وجود 

بسیج و بسیجیان است  

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد :

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

 معاونت امور فنی و زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد : 

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند خبر داد:

سرپرست سازمان سیما 
مشاور شهردار سمنان در امور بانوان  منظر و فصای سبز شهری شهرداری  سمنان خبر داد :

خبر داد:

بازدید میدانی شهردار سمنان و 

مدیر شهرداری منطقه دو از پارک شقایق

برخورد با رانندگان تاکسی متخلف
 در افزایش نرخ خودسرانه کرایه

عملکرد اجرایی شش ماهه اول سال ۹۸ 
شهری   سبز  فضای  و  منظر  سیما  سازمان 

شهرداری سمنان

جشنواره  یک  شدن  برگزار 
شاد برای مهردخت های شهر

برگزاری هشتمین نشست کتابخوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی

رنگ آمیزی زیر گذر شهید خالصی
اجرای تراش آسفالت در خیابان نیایش 

شهرک الهیه

 آموزش نوآموزان سمنانی 
روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: در پیش دبستانی گلهای بهشت

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

رنگ آمیزی طیفی جداول 
به منظور ایجاد بهبود فضای شهری

   انجام مراحل  پایانی مطالعات 

طراحی پل غیرهمسطح میدان 

امام حسن )ع( 

.    شهردار سمنان دکتر ناظم رضوی و مدیر شهرداری منطقه دو مهندس حصیرباف از پروژه بهسازی و مرمت انهار و آب پخش کن پارک شقایق بازدید به عمل آوردند



 مدیر منطقه یک شهرداری سمنان خبر داد؛

سرپرست سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری سمنان خبر داد : 

خبرگزاری ایرنا

رییس سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری سمنان : 

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان خبر داد؛

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های 
شهرداری سمنان خبر داد:

مشاور شهردار سمنان 
در امور بانوان عنوان کرد:

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
 شهرداری سمنان اعالم کرد:

گرامیداشت هفته بسیج در شهرداری سمنان

 راه اندازی مجموعه سایت های 
جدید شهرداری سمنان 

پیاده راه بلوار والیت سمنان

اجرای فاز اول عملیات طرح توسعه قبور 
و معابر جدید االحداث آرامستان

بهسازی پیاده رو اطراف میدان هفت تیر

خدمات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان در هفته ای که گذشت

 آماده تر شدن بانوان شاغل 
با  رویارویی  برای  سمنان 

حادثه ای به نام زلزله

اکران 
تبلیغات 
محیطی

 پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی 

اجرای طرح بازرسی از 
ناوگان تاکسی شهری

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بانوان شاغل در دستگاه های اجرایی

ایمن سازی محور سمنان مهدی شهر

اجرای عملیات پیاده رو سازی 
در خیابان هجرت ۱

سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری سمنان 
برای خدمات رسانی به شهروندان 

در آمادگی کامل به سر می برد

.    با مشارکت پایگاه قدس شهرداری و پایگاه های بسیج تمامی سازمانهای زیرمجموعه شهرداری سمنان  گرامیداشت هفته بسیج 
در سالن شهید بابایی شهرداری سمنان برگزار شد

.    عملیات زیبا سازی فضای سبز ابتدای بلوار چمران
.    عملیات کاشت زرشک زینتی در بلوار علم صنعت .    عملیات باز طراحی و  زیبا سازی فضای ضلع شمالی بلوار ۱۵ خرداد

.    عملیات کاشت گل رز هفت رنگ در بلوار نهضت .    عملیات لوله کشی سیستم آبیاری هوشمند در حاشیه بلوار چمران
.    عملیات کاشت گل های فصلی در فالور باکس های سطح شهر



روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:ِ 

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

در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و 
آموزش خانواده ها برگزار می شود؛

حمل  مدیریت  سازمان  سرپرست   
بار ومسافر شهرداری سمنان   نقل  و 

اعالم نمود:

و  منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 
فضای سبز شهری شهرداری سمنان 

خبر داد؛

توسط شهرداری منطقه یک صورت 
گرفت؛

توسط منطقه یک شهرداری سمنان 
صورت پذیرفت؛

معاون خدمات شهری 
شهرداری سمنان خبر داد:

مدیر پروژه میدان شهید دریادار همتی خبر داد :

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

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

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان عنوان نمود؛

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

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان عنوان کرد؛

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

.   در این بازدید دکتر سید عباس دانایی ،فرماندار سمنان ، دکتر سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان ، مهندس دهقان مدیر کل راه
 و شهرسازی استان سمنان و مهندس ذولفقاری مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سمنان حضور داشتند

.    از تاریخ  ۱ آبان الی ۳۰ آبان ماه ۹۸

بازدید میدانی از محل احداث بوستان مسافر

بازدید مدیر شهرداری منطقه دو و اعضای بنیاد توسعه عمرانی سمنان از پارک شقایق

 آتش نشانی
 سمنان 

در ۱۰ روز گذشته 
 ۲۶ مورد حادثه 

و حریق را پوشش 
داده است

کارگاه  های آموزشی، فرهنگی و 
تفریحی در فرهنگسرای امید خانواده

کتاب های امانت داده شده
 به اعضای کتابخانه 
رنگین کمان و باران

طرح آموزش شهروندی 
درسطح  مدارس ابتدایی شهر سمنان

 میدان 
شهید 

دریادار 
همتی 

در آستانه 
افتتاح

همکاری ناوگان اتوبوس شهری 
با بسیجیان شهر سمنان

عملیات ساخت و نصب طاق های 
نصرت در رفیوژ بلوار قدس

 اجرای عملیات کانیوو و آسفالت 
در خیابان شریف واقفی ۱۱

کارگاه های  
آموزشی فرهنگی و تفریحی  
در فرهنگسرای امید خانواده

باز پیرایی و ساماندهی
 استخر های سطح منطقه یک

اجرای طرح ساماندهی 
دفع آب های سطحی در سمنان

الیروبی انهار و پل های عرضی در سطح منطقه یک

نصب 
آبنمای پرده ای 

در حاشیه 
بلوار قدس

 اجرای 
عملیات 

روکش آسفالت 
در سطح 
منطقه یک

 در راستای زیبا سازی منظر شهری، پله های جنب 
پل جهاد رنگ آمیزی شد

عملیات کاشت 
گونه های گیاهی در

 میدان دریادار همتی

عملیات کاشت رز های
 رونده به همراه پایه 

نگه دارنده در 
بلوار میرزای شیرازی



در شهرداری منطقه یک سمنان برگزار شد

روابط عمومی شهرداری منطقه دو 
خبر داد : 

در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان برگزار شد: NEWS.SEMNAN.IR

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد:

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های 
شهرداری سمنان خبر داد:

.   طبیعت برای ما اهمیتی ژرف دارد، نه به خاطر زیبایی هایش بلکه به 
این خاطر که به عنوان عنصری تجلی بخش و الهام بخش می تواند زندگی 

ما را تحت تأثیر قرار دهد.

حضور شهردار و مدیران شهری سمنان در یکصد و چهارمین نشست 
شهرداران کالن شهرها و مراکز استانهای ایران 

 برگزاری مسابقات دارت به مناسبت هفته بسیج

بازدید جمعی

 از دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سمنان از 

بافت تاریخی شهر سمنان

اتمام رنگ آمیزی 
پل زیر گذر شهید خالصی

آخرین اخبار مدیریت شهری سمنان
دوره آموزشی قوانین اداری مرتبط با  در پایگاه خبری شهرداری سمنان

شهرداریها

عملکرد عملیاتی آبان ماه سازمان آتش نشانی  آمار تفکیکی آتش سوزی ها در آبان ماه ۹۸
شهرداری سمنان در سال ۹۸

تخریب و بازسازی آبنمای 
آرامستان

 آبگیر شهرک روزیه

آمار تفکیکی حوادث امداد و نجات در آبان ماه ۹۸



توسط  دانشگاه علمی کاربردی
 شهرداری سمنان برگزار شد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

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 :

.   شهروندان محترم جهت مالقات با دکتر سیدمحمد ناظم رضوی  شهردار سمنان با تلفن ۳۳۳۶۰۷۶۳ تماس حاصل نمایند   سی و پنجمین مالقات شهروندی شهردار سمنان

صد  ماده  کمیسیون  آموزشی  دوره 
شهرداری ها

سنگ فرش با غ راه سفید پل باال

طبیعت پاییزی سمنان

اجرای
 عملیات

 کفپوش و
 جدول گذاری

 جهت احداث 
بوستان زائر

رنگ آمیزی نیوجرسی 
دوربرگردان شهرک کوهستان

اجرای عملیات زیرسازی آسفالت 
میدان شهید دریادار  همتی

 اجرای عملیات جوی سنگ قلوه ای 
پارک کوهستان

چـهـل و هـفتـمیـن بـاغ گـشـت در شـهـر  



روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان :

بازدید مهندس سرلک مدیر کل دفتر طرح و نظارت وزارت راه و شهرسازی ، شهردار منطقه یک ، معاونت شهرسازی شهرداری و 
سرپرست مدیریت بافت تاریخی از پروژه خانه تاریخی خطیبی

کالس آموزش درسی ، تفریحی  
بچه های کار

کالس آموزش چرم دوزی

در فرهنگسرای امید خانواده :در فرهنگسرای امید خانواده : سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
 شهرداري سمنان عنوان نمود:

نحوه 
تخصیص 
سوخت 

به رانندگان 
سرویس 
مدارس

در دومین رویداد فرهنگی هنری 
 آیین »شونشینی«؛

اردوی یک روزه دبستان  دخترانه نماز

سمنان  پزشک  ترین  قدیمی  از   
تجلیل شد

آموزش ترافیک ، پسماند
 مهارتهای زندگی  و عضویت در کتابخانه 

رنگین کمان  

نمایی زیبا از مراحل نصب تندیس و ِالمان دریادارهمتی

رئیس اداره شهر دوستدار کودک شهرداری سمنان خبر داد :
اجرای تئاتر فیلم موزیکال شهر عروسک ها با استقبال پرشور کودکان

.   با حضور عموی شهید 



به مناسبت هفته بسیج

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

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان به مناسبت هفته 
بسیج برگزار شد

و  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
پسماند شهرداری سمنان خبر داد :

در شهرداری منطقه یک 
سمنان برگزار شد:

رقـابـت 190 مـهـربـانـوی شـهـر در جـشنـواره ای مـملـو از بـازی هـای کـودکـی

همایش بزرگ ایمنی زلزله 

با حضور پرشور مردم

سومین رویداد فرهنگی هنری » شونشینی «   همراه با تجلیل 
از میراث ورزشی شهر سمنان فتحعلی قدس 

داور محبوب رشته های فوتبال، کشتی، تنیس روی میز ، بسکتبال و ..

برگزاری مسابقات دوچرخه 
سواری بانوان

برگزاری 
مسابقه فوتبال دستی 
به مناسبت هفته بسیج

بازدید میدانی 
معاونت شهرسازی ومعماری

 شهرداری سمنان 
به همراه مدیر کل دفتر طرح 
و نظارت از محور احمد پناهی

 و جاده نظامی

پیشرفت 70 درصدی 
فاز دوم عملیات ساخت 

انبار ضایعاتی

79 مورد 
حادثه 

و حریق 
در ماهی 
که گذشت

مسابقات  دارت 
تنیس روی میزو 

فوتبال دستی 
ویژه پرسنل  سازمان

.   دکتر رضا شمسخانی، عضو انجمن بین المللی ایمنی زلزله 
.   سه حرکت نجات بخش : بیوفت، پناه بگیر، بچسب. هنگام 

زلزله پناه بگیرید و فرار نکنید



  

      

وعاتاز دریچه مطبوعات
چه مطب

دری
از 

روزنامه استانی بیان مردم 
 روزنامه کشوری عصر توسعه

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

انجام مراحل پایانی مطالعات طراحی پل غیر 
همسطح میدان امام حسن )ع(

مدیر پروژه میدان شهید دریادار همتی خبر داد:
میدان شهید دریادار همتی در آستانه افتتاح

در دومین آیین “شونشینی” صورت گرفت؛
تجلیل از قدیمی ترین پزشک سمنان

روزنامه  پیام استان سمنان روزنامه استانی بیان مردم روزنامه  سراسری خراسان

روزنامه استانی بیان مردم  

شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
سمنان خبر داد:

اجرای طرح ساماندهی دفع آب 
های سطحی در سمنان

روزنامه کشوری اخبار صنعت  
روزنامه سراسری کائنات

روزنامه سراسری هفت صبح
روزنامه سراسری اقتصاد سرآمد

روزنامه سراسری مواجهه اقتصادی
روزنامه سراسری حسبان
هفته نامه استانی قشالق

روزنامه سراسری خراسان
روزنامه سراسری رویداد امروز
روزنامه سراسری کیمیای وطن

 روزنامه سراسری تماشاگران امروز
روزنامه سراسری فرصت امروز

روزنامه سراسری روزان

هفته نامه کویر امروز  
پایگاه های خبری ربیع - رویداد ایران  
افق اقتصاد - روزنامه سراسری خراسان

روزنامه سراسری کیمیای وطن

  

شهردار سمنان بیان کرد:
استمرار امنیت مرهون 

وجود بسیجیان است

هفته نامه کویر امروز پایگاه های خبری رویداد ایران - هفته نامه
 فرهنگی،اجتماعی ، سیاسی قشالق - خبرگزاری

 برنا - پایگاه خبری ربیع

و  اجتماعی  نشاط  ایجاد  راستای  در 
آموزش خانواده ها برگزار می شود؛

کارگاه آموزشی، فرهنگی و تفرحی 
در فرهنگسرای امید خانواده

 سرپرست سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری سمنان خبر داد:

سایت  مجموعه  اندازی  راه    
های جدید شهرداری سمنان

پایگاه خبری ربیع
خبرگزاری رویداد ایران
ایگاه خبری افق اقتصاد

.  چهار شنبه  6  آذر  ۱۳۹۸.  سه شنبه 6 آذر ۹۸

.  روزنامه سراسری خراسان.  روزنامه سراسری هفت صبح

.  دوشنبه 4 آذر  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

گزیده اخبار مدیریت شهری سمنان
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چاپ :  سرزمین بنر صفحه آرایی :  علیرضا ترکیان 
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