
. شماره سیزده 
. هفته اول دی ماه  )یکم لغایت ششم دی ماه(

. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
بــولتــن  خبــری  13

شـهـردار
سـمنـان :

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

بازدید ماریا دوتسنکو ، رییس مرکز اطالعات سازمان ملل در ایران 
از رنگین کمان ، کتابخانه تخصصی کودکان ایران 

رییس اداره شهر دوستدار کودک شهرداری سمنان خبر داد:

بازدید ماریا دوتسنکو ، رییس مرکز اطالعات سازمان ملل در ایران از نی کیژه، باغ راه گردشگری سمنان 

 رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری سمنان خبر داد:

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان عنوان کرد؛

سمنان به عنوان شهر دوستدار کودک
 در سطح ملی و بین المللی معرفی شود

خوش آمدگویی
 معتمدی 

معاون شهرسازی 
و معماری 

شهرداری سمنان 
به ماریا دوتسنکو 

رییس مرکز اطالعات
 سازمان ملل متحد 

در ایران

مراسم افتتاح نمایشگاه عکس 
و اسناد تاریخی همکاری سازمان ملل متحد و ایران 

 آغاز عملیات هرس درختان 
در سطح شهر سمنان

دوتسنکو : 
خدمات شهرداری سمنان در حوزه 

کودک قابل تقدیر است

برگزاری جشن »یلدای قصه ها« در سمنان

دوتسنکو :
شهرداری  بازآفرینی  خدمات   

سمنان نشان ازحرکت به سمت
 گردشگری است

برخورد شدید دو خودرو 
در بلوار شهید نوروزی

 با حضور به موقع آتش نشانان سمنانی 
امدادرسانی شد

برگزاری جلسه در خصوص پالک های 
در طرح تعریض

.   با حضور  خجسته پور معاون سیاسی و امنیتی استاندار / ناظم رضوی ، شهردار سمنان/  متقی ، مدیرکل  
سیاسی و انتخابات استانداری / بینایی ، مدیر کل اجتماعی استانداری / فضیلت ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان و تنی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان و مدیران شهری شهرداری سمنان  
  

. و با حضور ماریا دوتسنکو ، رییس مرکز اطالعات سازمان ملل در ایران

.  این برنامه با مشارکت اداره شهر دوستدار کودک 
شهرداری سمنان و نمایندگی مجتمع فنی تهران، 
انجمن حافظان شهر و کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در سالن پدران آسمانی مجتمع فرهنگی 
هنری کانون با حضور حداکثری کودکان به همراه 

والدین شان برگزار  شد



 شهردار سمنان مطرح کرد :

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان مطرح کرد؛

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:  سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های 

شهرداری سمنان خبر داد:

در مراسم افتتاح 

نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی همکاری سازمان ملل متحد و ایران؛

فرهنگسرای امید خانواده برگزار می کند:

 معاون خدمات شهری شهرداری سمنان خبر داد: 

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

زیربنایی  و  امور فنی  معاونت  روابط عمومی 
شهرداری سمنان گزارش داد : 

شهر هوشمند 
با تکیه بر خالقیت شهری و شهر یادگیرنده 

 اجرای کفپوش در ضلع جنوب
 خیابان ابوذر غفاری

نصب تیرهای روشنایی  
مجموعه ورزشی نشاط مهر جانبه  همه  و  فرهنگی  خدمات  ارائه 

شرکت ارکیده سپید 
در آرامستان وادی السالم

در  ملل  سازمان  اطالعات  مرکز  رییس  دوتسنکو،  ماریا 
ایران از عضو فعال کتابخانه رنگین کمان تجلیل کرد

کارگاه مهندسی عمران و معماری

برگزاری جشن » انتظار یلدایی« در سمنان

نصب پایه چراغ های روشنایی 
در بلوار ماندگار

  همکاری ناوگان اتوبوس شهری با مسئوالن 
برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در سمنان

اجرای آسفالت فینیشری 
شهرک مدیران



مصاحبه مدیران سازمانهای خدمات شهری 

شهرداری سمنان با خبرگزاری ایرنا

خط کشی ایستگاه اتوبوس 
در میدان مشاهیر اصالح فنس و رنگ آمیزی و روشنایی و زیرسازی 

زمین چمن مصنوعی بوستان الدن 

اتمام فاز اول کف سازی بازار 
از ابتدای بازار واقع در خیابان شهدا 

تا تکیه نجفی 

بزودی خدمات اقامت موقت به زائران  
و مسافران عبوری در بوستان زائر

قابل ارائه می شود

های  غرفه  واگذاری 
سازمان ساماندهی

 مشاغل شهری 
و فرآورده های 

کشاورزی 
از طریق 
مزایده

نصب پایه چراغ پارکی مبله 
در بوستان علویان  فراخوان عکاسی مناظر شهری 

تا ۷ دی ماه تمدید شد 
آغاز عملیات بازپیرای فضای سبز 

حاشیه استخر امام رضا )ع(

برگزاری دومین جلسه مشترک با شوراهای محله اسالمی و 
هیأت امنا مساجد سطح منطقه یک

 آغاز عملیات احداث شاسی سرد 
در گلخانه سوکان

سامانه  جدید  نسخه  اندازی  راه 
پرداخت عوارض خودرو

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

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد:  

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان:

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان : در شهرداری منطقه یک سمنان برگزار شد؛

مدیر شهرداری منطقه یک سمنان خبر داد؛

سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

شهرداری سمنان بیان کرد :
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: 



جواد نجاریانی : 
تا پایان تابستان ۱۳۹۹ 

 استانداردسازی کلیه  مجموعه های بازی بوستانهای شهر ، تکمیل می شود 
با برون سپاری اجرائیات شهرداری  مشکل سد معبر ساماندهی  می شود

بازدید میدانی از پروژه میدان جدیداالحداث تقاطع 
بلوار مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

و بلوار علی ابن ابیطالب )ع(

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی درخصوص  
آماده باش طرح زمستانه برگزار شد. 

عملیات کاشت گونه های گیاهی 
در ظلع شمالی بلوار بصیرت

شهرداری سمنان
 ستارگان کویر دامغان را مغلوب کرد

اتمام عملیات کاشت گونه های گیاهی 
در رفیوژ بلوار میرزای شیرازی

اجرای عملیات احداث کانال عرضی 
در بلوار پیروزی

 آزادی سمنان  -  شهرداری سمنان

وحید پرویزی : 
کارت شهروندی »سمنان کارت« بزودی 

عملیاتی می شود  
شهرداری  سایت  در  شفافیت  سامانه 

سمنان بزودی راه اندازی می شود.

انجام عملیات هرس زمستانه در سطح شهر

شستشویی وسایل بازی پلی اتیلن در سطح شهر

مصاحبه خبری  معاون خدمات شهری شهرداری سمنان با خبرگزاری ایرنا

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

مصاحبه خبری  سرپرست سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات با خبرگزاری ایمنا

 )خبرگزاری شهر و شهروندی ایران(

 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؛

توسط شهرداری منطقه یک صورت گرفت؛

هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول استان:

سرپرست سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان خبر داد:

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

در هفته اول مسابقات فوتبال رده امید استان؛

.  در این بازدید سید محمد ناظم رضوی ، شهردار سمنان / جواد نجاریانی ، معاون خدمات 
شهری/ کوروش حصیرباف، مدیر منطقه دو و احسان افضلی ، سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل 

حضور داشتند

.  با توجه به نیاز کودکان به محیطی شاد و پاکیزه و به منظور جلوگیری 
از آلودگی و سرایت امراض به کودکان و همچنین زیبا سازی محیط 
شهری، تمامی وسایل بازی کودکان در بوستان های سطح شهر مورد 

شستشو و نظافت قرار گرفتند



نشست هم اندیشی در خصوص برگزاری 
کارگاه حال خوش کودکی در دی ماه 

زیر گنبد ُکَهن

رنگ آمیزی دیوار های حاشیه بلوار چمران ساخت المان های مناسبتی در کارگاه زیبا سازی

 بازدید شهردار 
از هیئت تحریه  

روزنامه پیام استان سمنان 
و پاسخ به سئواالت مطروحه 

خبرنگاران 

 سی و ششمین 
مالقات شهروندی شهردار 

فراخوان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
های کشاورزی

پنجاهمین 
و یکمین  
باغ گشت 
در شهر  

 فراخوان طرح ساماندهی کارگران فصلی در شهر سمنان 

الیاس افضلی ، مدیر منطقه یک شهرداری :
 آینده گردشگری بافت تاریخی سمنان با همراهی شهروندان درخشان است

                              کوروش حصیرباف ، مدیر منطقه دو شهرداری : 
بـودجـه شـهـرداری تـلـفـیـقـی از بـودجـه نـقـدی و بـودجـه تـعهـدی اسـت .

در فرهنگسرای امید خانواده برگزار شد؛

ویژه کودکان شهر اخالق

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

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

مصاحبه خبری مدیران مناطق دوگانه شهرداری سمنان با خبرگزاری ایسنا

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

.  قصه گویی                                                                  .  نقاشی
.  بازی                                   .  سرگرمی

.   نمایش فیلم
.  پنجشنبه ها / مسجد جامع سمنان

         .   شروع همزمان با نماز مغرب و عشا

.  پنجشنبه   پنجم دیماه  ۱۳۹۸



5 / 10 مترمربع سرانه 
فضای سبز خالص برای هر شهروند

 سمنانی است  
800 نیروی داوطلب آتش نشان با مجموعه 

آتش نشانی سمنان همکاری دارند

تا پایان بهمن ماه
 کلیه معابر شهری مزین به تابلوی 

تمثال شهدا خواهد شد

پروژه احداث میدان دولت واقع در تقاطع بلوار علی ابن ابیطالب 
و بلوار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

بازدید شهردار سمنان دکتر ناظم رضوی 
و مدیر منطقه دو حصیرباف از محوطه اداره آگاهی 

قاصدک های نصب شده 
در میدان معلم سمنان 

ساکنین  تردد  و  سازی  ایمن  جهت 
شهرک کوهستان از بوستان روزیه ، 

نصب نرده و پله فلزی

ادامه طرح کنترل ونظارت بر کرایه ناوگان 
تاکسی شهری در سطح شهر سمنان

عملیات بازپیرایی بوستان بو علی سینا

طراحی و زیباسازی کافوهای مخابرات در سطح منطقه یک

تملک 1۶ هزار متر مربع زمین 
جهت طرح تعریض بلوار فدک

فنی  مدارک  تکمیل  پیرامون  ای  جلسه 
ساختمان  کار  پایان  صدور  درجهت 
میدان  شمال  ضلع  در  واقع  شهرداری 

شهید دریادار همتی

  اجرای عملیات الیروبی مسیر سد روزیه 
توسط ماشین آالت راهسازی

سید محمد قاسمی 
و  منظر   سرپرست سازمان سیما، 
فضای سبز شهری شهرداری سمنان 

در مصاحبه با ایرنا مطرح کرد

مصاحبه مدیران سازمانهای خدمات شهری شهرداری سمنان با خبرگزاری ایرنا
عباس بابایی 

فرهنگی   سازمان  سرپرست   

اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان 

در مصاحبه با ایرنا مطرح کرد

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:  سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
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 خبر داد: روابط عمومی عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 شهرداری سمنان :

به همت واحد رنگ آمیزی خدمات شهری شهرداری منطقه یک صورت گرفت

اسماعیل پور 
 رییس سازمان 

شهرداری  نشانی  آتش 

سمنان در مصاحبه با ایرنا 



ایجاد شهرک بازیافت از فعالیت های
 شاخص حوزه خدمات شهر است 

پایان هفته
 روزهایی پر کار

 برای ناوگان
 اتوبوس شهری 

است

ساختمانی  نماهای  بررسی  جلسه 
ارتقای  کمیته  دبیرخانه  به  ارسالی 

کیفی سیما و منظر

شـروع دوره زمـستـانه 
آمـوزش مـزاج شنـاسی

نصب پرژکتور 
جهت نورپردازی و روشنایی 

میدان ارگ

افزار  نرم  اندازی  راه 
مخصوص تلفن همراه 
فعال  رانندگان  جهت 

در حوزه حمل ونقل
 دانش آموزی

گازرسانی به مجموعه آرامستان 
 از فعالیتهای شاخص این حوزه است 

برون سپاری خدمات ساماندهی
 کارگران فصلی بزودی آغاز می شود 

حمید پیوندی 
 مدیرعامل سازمان
 مدیریت پسماند 

شهرداری سمنان در
 مصاحبه با ایرنا مطرح کرد

مصاحبه مدیران سازمانهای خدمات شهری شهرداری سمنان با خبرگزاری ایرنا
علیرضا جندقی 

 سرپرست سازمان مدیریت
  آرامستانها شهرداری سمنان در

 مصاحبه با ایرنا مطرح کرد

احسان افضلی 
 سرپرست سازمان ساماندهی
 مشاغل شهرداری سمنان 
در مصاحبه با ایرنا مطرح کرد

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

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری سمنان

در فرهنگسرای امید خانواده برگزار شد: توسط خدمات شهری شهرداری منطقه یک 
صورت پذیرفت؛

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

طرح آموزش مدیریت پسماند 
در مدرسه پسرانه انقالب واقع در میدان ابوذر به تعداد 224 دانش آموز 

توسط گروه نمایش سازمان و پیش دبستانی دانا به تعداد 110 نو آموز 

به همراه نمایش عروسکی به اجرا رسید
دوره آموزشی اصول و کلیات اطالع 

رسانی و آگاه سازی

اردوی یکروزه 
مدارس ابتدایی

آموزش ترافیک 
 پسماند

 مهارتهای زندگی
  و عضویت در

 کتابخانه رنگین کمان  

در دانشگاه علمی کاربردی 

شهرداری سمنان برگزار شد:

در فرهنگسرای
 امید خانواده برگزار شد:



  

      

وعاتاز دریچه مطبوعات
چه مطب

دری
از 

خبرگزاری برنا                     خبرگزاری ایمنا

شهردار سمنان مطرح کرد:
بر خالقيت شهري و  تکيه  با  شهر هوشمند 

شهر يادگيرنده

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست 
شهرداری سمنان خبر داد؛

در  سمنان  شهرداری  کاهای  کاراته  درخشش 
رقابت های بين المللی کاراته » کاپ ايران زمين«

 رئيس مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران:

مقابله با تغييرات آب و هوايی 
مورد توجه سازمان ملل است

روزنامه  پيام استان سمنان روزنامه استانی بيان مردم روزنامه استانی بيان مردم

پایگاه  خبری شاخص روز  
خبرگزاري ایمنا

روزنامه استانی بیان مردم

پسماند  مديريت  سازمان  سرپرست 
شهرداری سمنان خبر داد:

برنامه  و  هماهنگی  جلسه  برگزاری 
ريزی در خصوص آماده باش طرح 

زمستانه

خبرگزاری ایرنا   روزنامه کشوری کار و کارگر  
روزنامه کشوری عصر توسعه
روزنامه استانی بیان مردم

خبرگزاری ایرنا

  

پایگاه های خبری کارنامه فردا - ربیع - رویداد ایران 
 شروع آنالین - افق اقتصاد - خبرگزاری آریا

روزنامه کشوری اقتصاد مردم

شهردار سمنان بيان کرد: 
دوستدار  شهر  عنوان  به  سمنان 
کودک در سطح ملی و بين المللی 

معرفی شود

رئيس مرکز اطالعات سازمان ملل متحد 
در تهران:

در  سمنان  شهرداری  خدمات 
حوزه کودک قابل تقدير است

پایگاه های خبری کارنامه فردا 
ربیع - رویداد ایران - شروع آنالین 

 افق اقتصاد - خبرگزاری آریا
روزنامه کشوری کار و کارگر

روزنامه استانی بیان مردم

.  چهار شنبه  4  دی  ۱۳۹۸.  چهار شنبه 4 دی  ۱۳۹۸

.  روزنامه سراسری هفت صبح

.  دوشنبه 2 دی  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

ان
من

رس
 شه

ای
صد

هر
ن ش

منا
س

 نمايشگاه کتاب سمنان 
پلی به سوی 

»شهر دوستدار کودک«

چاپ :  سرزمین بنر صفحه آرایی :  علیرضا ترکیان 
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