
. شماره دوازده 
. هفته چهارم  )بیست سوم آذر ماه لغایت بیست و نه آذر ماه(

. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
شهردارسمنانبــولتــن  خبــری  12

 تاکید کرد:

مراسم گرامی داشت روز حمل و نقل 

جشن یلدا

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری سمنان:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان
 برگزار شد:

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان عنوان کرد؛

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

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

    کاربری فرهنگی 

مـیـدان شـهیـد دریـادار همتـی
 با حضور رانندگان ناوگان حمل و نقل درون شهر سمنان

تجلیل از ورزشکاران
 باشگاه فرهنگی 

ورزشی 
شهرداری سمنان 

در سنت دیرینه

 شـب یـلـدا

آموزش مفاهیم ایمنی برای نوگالن
 پیش دبستانی طاها

      جلسه هماهنگی
  در خصوص بررسی

      و لحاظ نمودن 
          چک لیست 

        مناسب سازی ساختمان های عمومی در 
       برنامه نرم افزاری در فرایند صدور پروانه

دوره آموزشی نظام تامین اجتماعی 
و بازنشستگان شهرداری ها

برگزاری جلسه در خصوص بررسی مشکالت
 احداث پل خیرآباد

نصب المان قاصدک در بلوار میرزای شیرازی اصالح هندسی میدان قومس 

.   در این مراسم احمد همتی ، نماینده شهرهای سمنان ، سرخه و مهدیشهر / سید مسعود سیادتی ، رییس شورای اسالمی شهر سمنان / سید محمد ناظم رضوی ، شهردار سمنان / موسی بزرگی ، رییس پلیس راهور استان سمنان 
و مدیران شهری حضور داشتند . 

.   به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، 
دوره  برگزاری  از  سمنان  شهرداری  کاربردی  علمی  مرکز  سرپرست 
آموزشی نظام تامین اجتماعی و بازنشستگان شهرداری ها با حضور 
مدیران و معاونین  شهرداری های استان سمنان در این مرکز خبر داد. 



به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و
 خدمات ایمنی شهرداری سمنان

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

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

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

 کاراته کاهای شهرداری سمنان در رقابت های
 کاراته دختران سبک کوبااوزاکا کشور؛

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان:

بیش از ۲۰ نفر از تکواندو کاران آکادمی الماس
 با مفاهیم ایمنی و خطرات  آشنا شدند

سلسله نشست های کتابخوان در حوزه فرهنگ 
و زبان سمنانی

نصب تابلوهای راهنمای مسیر در بلوار بسیج

برگزاری آموزش های درون سازمانی 
جهت حفظ آمادگی و باال بردن توان عملیاتی 

برگزاری جلسه ای  با هدف ترویج فرهنگ کتاب 
 فراخوان استقبال از بهار ۱۳۹۹ و کتاب خوانی برای کودکان شهر اخالق.

 طرح جمع آوری برگ های درختان 
در جهت تولید خاک برگ مناسب

احداث ۵ باب مغازه
 در شهرک بازیافت

۱۵ 
 نشان

 رنگارنگ
 کسب 
کردند

حضور شهردار سمنان در همایش شهرداران استان 
.   این همایش به ریاست دکتر فخری،  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان و با حضور اسدی ، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و 

دهیاریهای کشور به میزبانی شهرداری گرمسار برگزار شد

.   باحضور  معتمدی، معاون شهرسازی و معماری ، محمدیان 
رییس اداره شهر دوستدار کودک ، مرادی رئیس اداره کتابخانه های  

عمومی سمنان و میرزاد مسئول کتابخانه امام خمینی )ره(

.   سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان در 
نظر دارد در راستای ارتقاء سطح کیفی فضاهای شهری و جذب 
مشارکت های خالقانه در ایجاد هویت های پایدار زیبایی شناسی 
اقدام به برگزاری دوره جشنواره هنرهای شهری در قالب  شهری 

استقبال از بهار در سطح استان نماید

.   ارائه طرح برای تمامی هنرمندان آزاد خواهد بود
.  انتخاب متریال باید سازگار با محیط و ماندگار باشد 

.  از ارائه آثار کپی به هر نحوه خودداری گردد
.  ارائه آثار در قالب ماکت و با کیفیت نمایشگاهی مورد تایید 

خواهد بود پیشنهاد می شود.

.  حداکثر طرح برای هر شرکت کننده ۴ طرح می باشد
.  آخرین مهلت ارسال آثار ۲۰ دی ماه 



 »المان ناوچه پیکان« 
سمبلی است از رشادت و شجاعت دریادار شهید محمد ابراهیم همتی  

دلنوشته امیر دریادار کاویانی 
رونمایی از تمبر یادبود مراسم افتتاح 

میدان شهید دریادار همتی

چرخه اطالع رسانی را در  شهر به گردش درآورید

کمیسیون خدمات شهری شورای شهر 
روز یکشنبه ۲۴ آذر ۹۸ برگزار شد

عباس آل بویه برای دومین سال متوالی 
بعنوان رئیس شورای استان باقی ماند

در امنیت ملی 
بدنبال قدرت ملی هستیم

 پیام تقدیر و تشکر آذر همتی خواهر شهید دریادار محمد ابراهیم همتی 
از شهردار سمنان

دلنوشته امیر دریادار دوم قیطاسوند 

دلنوشته دکتر احمد همتی

 دلنوشته دکتر ناظم رضوی 

.   علیرضا آشناگر ، در متن تقدیر و تشکر خطاب به سید محمد ناظم رضوی آورده است:
بدینوسیله از درایت، پشتکار، تدبیر و تالش های صادقانه جنابعالی و همکاران ارجمند در به ثمر رساندن پروژه »المان ناوچه پیکان« که سمبلی است از رشادت و شجاعت 
»دریادار شهید محمد ابراهیم همتی« ، ناخدایی از خطه کویر که دوشادوش همرزمان مجاهدش با نثار خون خود، نهال نوپای انقالب را آبیاری نموده تا اکنون به درختی 

تنومند در مناسبات منطقه ای و جهانی بدل گردد، تقدیر و تشکر می نمایم. 
 امیدوارم با عنایت خاصه امام زمان )عج( و تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( همچون گذشته در تحقق آرمانهای انقالب و اهداف 

دولت تدبیر و امید موفق و پیروز باشید . 
»علیرضا آشناگر «

.   بسمه تعالی:
یاد شهید همتی همیشه در یاد و خاطره ملت عزیز ایران ماندگار است.

.   از شهردار سمنان  که با پشتکار توانستند این طلسم را باالخره حل کنند و این میدان به 
این بزرگی و با شکوهی افتتاح شود  و به درجه ای که باید  برسد، رسیده است و تا ابد مانند یک 
نگینی روی شهرمون سمنان همچنان درخشان هست. جای پدر و مادر شهیدخالی است دوست 

داشتم سالها قبل میدان افتتاح می شد واین ابهت را  پدر و مادر من هم می دیدند.

.   جوابیه سازمان مدیریت پسماند خطاب به شورای عالی استانها مبنی بر نهاد تنظیم گر مدیریت پسماند و بازیافت قرائت شد و مغایرتهای 
اساسنامه سازمانها و بخشنامه بودجه های ابالغی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

.   شکوائیه شهروندان مبنی بر نواقص بهداشتی کشتارگاه فعلی و آلودگی زیست محیطی در جلسه قرائت و براساس قوانین موضوعی، 
کشتارگاهها طی دو سال گذشته به جهاد کشاورزی واگذار شده اند.

.   نامه شهرداری سمنان مبنی بر افزایش مبلغ قرارداد ساخت و نصب پالک پستی با توجه به باقی مانده تعداد واحدهای موجود در شهر در 
کمیسیون خدمات شهری قرائت و  مورد موافقت قرار گرفت.

.   نامه فرمانداری سمنان مبنی بر عدم استفاده کودکان در زمینه بازیافت زباله قرائت و با توجه به جوابیه سازمان پسماند صراحتا عدم 
بکارگیری و استفاده از کودکان و نوجوانان به منظور جمع آوری،تفکیک و بازیافت زباله به پیمانکار مربوطه اعالم شده است.

.   بسمه تعالی:
 مرهون خون شهدا و صبر خانواده معظم شهدا هستیم. 

.   بسمه تعالی:
به یاد همه شهیدان گرانقدر و بویژه شهید عزیز دریادار محمد ابراهیم همتی که 
عظمت و عزت آفریدند و سپاس از همه عزیزانی که یاد آن عزیز را با ایجاد میدان 

و المان بیشتر از گذشته تعالی بخشیدند.

.   به نام خدا:
درود و سالم خداوند بر شهدای عزیز نیروی مقتدر دریایی

در پیام تقدیر و تشکر استاندار سمنان آمده است:

سرپرست مدیریت ارتباطات دلنوشته ها بر تمبر یادبود میدان شهید دریادار همتی
و امور بین الملل شهرداری سمنان خبر داد : 

 رئیس شورای شهر سمنان در جلسه مدیران مناطق و سازمانهای شهرداری عنوان کرد؛

درجلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای استان 
صورت گرفت؛

ارتش  دریایی  نیروی  کننده  هماهنگ  معاون 
جمهوری اسالمی ایران در سمنان عنوان کرد:



پاسداشت شهدا زمینه ارتقاء جایگاه و هویت دینی و ملی

جلسه مشترک شوراهای محالت اسالمی

سامانه جدید مدیریت شهری و ارتباطات مردمی 
۱۳۷ شهرداری سمنان راه اندازی شد

جلسه مشترک مدیر منطقه ۲ 
با واحد فنی و حقوقی دانشگاه علوم پزشکی

 آغاز عملیات بازپیرایی فاز دوم فضای سبز 
پل جهاد

و  اسالمی  محالت  شوراهای  مشترک  جلسه 
هیأت امنا مساجد سطح منطقه یک

کارگاه مهندسی عمران و معماری .   این جلسه به جهت هماهنگی الزم جهت تسریع در تحویل زمین و 
شروع عملیات اجرایی پروژه احداث بوستان سالمت واقع در بلوار بسیج با 
توجه به تفاهم نامه فی ما بین شهرداری سمنان و دانشگاه علوم پزشکی 

در دفتر مدیر منطقه ۲ انجام شد.

در پیام تقدیر و تشکر شهردار سمنان آمده است : 

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری سمنان: 

 روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ خبرداد:

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

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان عنوان کرد؛

فرهنگسرای امید خانواده برگزار می کند:

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

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

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان:

بـرگـزاری کـمیسیـون ورزشـی 
شورای اسالمی شهر سمنان   اجرای زیرسازی شهرک بازیافت سمنان

برگزاری دوره آموزشی هرس فرم درختان آغاز عملیات بازپیرایی رفیوژ بلوار ۱۵ خرداد

کـالس سفـره آرایـی شب یـلـدا 
با حضور بانوان شهر اخالق

.   این جلسه که با حضور شهردار سمنان و با محوریت تاسیس باشگاه 
و  قوانین  شد،  تشکیل  شهر  شورای  جلسات  سالن  در  شهرداری  ورزشی 

اساسنامه مربوط به باشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
.  دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸



جابجایی زندان سمنان مصداق تبدیل یک آسیب به فرصت

دویست و سی امین جلسه رسمی شورای شهر 
با حضور روابط عمومی سازمانهای شهرداری 

 بررسی تعرفه سازمانهای شهرداری 
در جلسه دویست و سی شورا

اجرای آسفالت فینیشری در خیابان نیایش 
و خیابان سجاد در شهرک الهیه

جمع آوری پالکارد و تابلوهای غیر مجاز 
در سطح شهر سمنان

پیشرفت
 ۱۰۰ درصدی 

عملیات 
بازسازی 

سرویس بهداشتی
 آرامستان 

در یک صبح ابری و بارانی پیاده روی بانوان در نی کیژه

       پیام تبریک
       سرپرست 
         سازمان

 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
سمنان به مناسبت روز حمل و نقل 

تملک و تخریب ملکی دیگر در طرح تعریض 
خیابان امام حسین)ع(

 روند پیشرفت اجرای عملیات شبکه فاضالب 
خیابان آستانه 

جلسه مشترک مدیر منطقه ۲ با واحد فنی و 
عملیات  مرمت و بازسازی ساختمان موزه آبحقوقی دانشگاه علوم پزشکی

شروع احداث ساختمان پیش ساخته 
ناحیه دو در خیابان پرستار واقع در روبروی 

ضلع شمالی بیمارستان امیرالمومنین

.   سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
. سازمان مهندسی شبکه حمل و نقل شهری 

.   سازمان فناوری اطالعات                            .  سیما و منظر شهری
 .  حمل و نقل بار و مسافر شهری 

شهردار سمنان در گفت  و گو با ایسنا تاکید کرد:

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

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

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری 
سمنان خبر داد:

الیاس افضلی مدیر منطقه یک شهرداری سمنان 
خبر داد؛

 روابط عمومی سازمان عمران
 و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان :

روابط عمومی شهرداری منطقه 2 خبر داد:

 روابط عمومی سازمان عمران
 و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان :

روابط عمومی شهرداری منطقه2خبرداد:



جلسه مشترک شهرداری و اداره کل زندان ها در خصوص
 بررسی توافقات فی مابین

                   بازدید میدانی مدیر منطقه دو
                       به اتفاق کارشناسان فضای سبز و عمرانی 

جهت مناسب سازی و زیباسازی فضای ورودی سازمان صدا و سیما واقع در بلوار 
معلم ، شهرک پیامبر اعظم )مسکن مهر( و محوطه آپارتمان گل مریم

روند پیشرفت اجرای عملیات مرمت و بازسازی
 خانه تاریخی خطیبی

برنامه های باغ گشت  اقدامی محرک برای توسعه 
گردشگری پایدار شهر سمنان

برگزاری دوره آموزشی برای همیار فضای سبز 
در باغ گل نرگس

آغاز عملیات بازپیرای بوستان امام رضا )ع(

الیروبی 
جوی 

خیابان 
شهید 

تندگویان

پنجاهمین باغ گشت در شهر  

نهمین نشست کتابخوان در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی

نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی همکاری 
سازمان ملل متحد و ایران

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

 روابط عمومی عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 شهرداری سمنان :

مدیر امور گردشگری شهرداری سمنان در آستانه 
پنجاهمین باغ گشت عنوان 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؛

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

.   یکم دی ماه ۹۸
.   ساعت ۱۰

.  فرهنگسرای کومش - تاالر حکیم الهی
.    پنجشنبه  ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸                                                                   .  ساعت ۸ الی ۱۰ صبح 



و  اقتصادی استانداری  نمایندگان معاونت  بازدید جناب آقای زرگر و سرکار خانم دربان 
نماینده بازرسی شهرداری سمنان سرکار خانم شهریاری از منطقه دو 

زیر گنبد کهن  جشن بزرگ انتظار یلدایی یـلـدای قـصـه هـا
در مسجد جامع با طعم یلدا

تجلیل از ادیب سمنانی” استاد پرویز حقیقت”

جشنواره
 باغ گردی نشاطستان

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

در ششمین آیین شونشینی صورت گرفت؛

.    همراه با قصه گویی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها
.   یکشنبه اول دی ماه ۹8                       .   ساعت ۱۷ الی ۱۹

.   میدان پدران آسمانی- سالن همایش کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان 

.    همراه با قصه گویی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها
.   یکشنبه اول دی ماه ۹8                                 

.   ساعت ۱۹
.   پارک ۱۷ شهریور - سالن وحدت 

.    ویژه کودکان شهر اخالق
.   پنجشنبه ۲8 آذر ۹8

.   ساعت ۹ الی ۱۲
.   باغ راه نی کیژه / محله کدیور

 



  

      

وعاتاز دریچه مطبوعات
چه مطب

دری
از 

خبرگزاری آریا - خبرگزاری ایمنا - خبرگزاری برنا

 پروژه بزرگ میدان شهید دریادار محمد 
ابراهیم همتی در سمنان افتتاح شد

شهید  میدان  افتتاح  آئین  در  کاویانی  دریادار  امیر 
دریادار همتی سمنان عنوان کرد:

 شهید دریادار همتی 
در اذهان جهان ماندگار شد

روزنامه  پیام استان سمنان روزنامه استانی بیان مردم روزنامه کشوری رویداد امروز روزنامه کشوری کیمیای وطن 

  

شهردار سمنان تاکید کرد:

کاربری فرهنگی 
میدان شهید دریادار همتی

خبرگزاری ایمنا  

گفتگوی خبری خبرگزاری ایمنا 
با شهردار سمنان و سرپرست اداره شهر

 دوستدار کودک

روزنامه کشوری خراسان  
روزنامه کشوری شروع
روزنامه کشوری بهار

روزنامه کشوری کیمیای وطن
روزنامه کشوری رویداد امروز

روزنامه استانی بیان مردم

روزنامه کشوری خراسان
روزنامه کشوری شروع
روزنامه کشوری بهار

روزنامه کشوری کیمیای وطن
روزنامه کشوری رویداد امروز

روزنامه استانی بیان مردم

  

پایگاه خبری ربیع - پایگاه خبری جوان آنالین
پایگاه خبری افق اقتصاد - پایگاه خبری رویداد ایران

پایگاه خبری شروع آنالین - خبرگزاری آریا

خبرگزاری ایمنا

معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 

سمنان عنوان کرد:
قدرت  بدنبال  ملی  امنیت  در 

ملی هستیم 

رئیس شورای اسالمی استان سمنان انتخاب شد
عباس آل بویه برای دومین سال متوالی به 
عنوان رئیس شورای اسالمی استان باقی ماند

و  اطالعات  فناوری  سازمان  سرپرست 
ارتباطات شهرداری سمنان خبر داد:

راه اندازی سامانه ۱۳۷ 
شهرداری سمنان

پیام تقدیر و تشکر استاندار سمنان 
از دکتر ناظم رضوی 

شهردار سمنان

روزنامه کشوری خراسان
روزنامه کشوری شروع
روزنامه کشوری بهار

روزنامه کشوری کیمیای وطن
روزنامه کشوری رویداد امروز

روزنامه استانی بیان مردم

.  سه شنبه  26  آذر  1398.  دو شنبه 25  آذر  1398.  دو شنبه  25  آذر  1398

.  روزنامه سراسری خراسان.  روزنامه سراسری هفت صبح

.  دوشنبه 25  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
صدای شهرسمنان سمنان شهر

چاپ :  سرزمین بنر صفحه آرایی :  علیرضا ترکیان 
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