
. شماره یازده 
. هفته سوم  )شانزدهم آذر ماه لغایت بیست و دوم آذر ماه(

. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
 شـهـرداربــولتــن  خبــری  11

 سـمـنـان 
تـاکـیـد 

کــرد:

رئیس شورای شهر  در دیدار کارشناسان 
روابط عمومی شهرداری مناطق و سازمانها 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 عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان:  رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان خبر داد؛

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد : 

بخش خصوصی می تواند نقش پررنگی در توسعه گردشگری شهری داشته باشد

نشست کارشناسان روابط عمومی سازمانها و مناطق شهرداری با رئیس شورای شهر و شهردار سمنان

 ۲۷۰  میلیارد
        ریال 

        تملک 
       اراضی 

واقع در طرح در دو سال اخیر توسط
شهرداری منطقه یک

سـامـانـدهـی 
و جـمـع آوری

 تـابلوهای عمـودی 
و سـیـار 

در سـطـح 
شـهـر سـمنـان

کاشت 
گلهای فصلی

 در لچکی
میدان

 مطهری

اجرای عملیات
 روکش آسفالت

 معابر 
محالت 

هدف بازآفرینی  برگزاری مسابقات چهار جانبه فوتسال جام وحدت 
با حضور دستگاههای امدادی به همت سازمان آتش نشانی سمنان

عملیات 
کندوکوب
در سطح 

بوستان ها 
و پارک های
 شهر سمنان

شروع نصب فونداسیون های
 تیرهای روشنایی بلوار ماندگار

برگزاری دومین 
جلسه مجمع خیرین شهرساز 

با موضوع تصویب اساسنامه مجمع 
با حضور اکثریت اعضا



مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان خبر داد؛

سرپرست سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات 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: 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان: 

 سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری سمنان: 

سه شنبه 19 / 9 / 9۸ - جلسه ۲۲۸

عباسعلی آراسته رئیس بنیاد شهید شهرستان سمنان 
در جلسه رسمی شورا بیان کرد؛

رئیس شورای اسالمی شهر سمنان در دیدار رئیس 
بنیاد شهید شهرستان عنوان کرد؛

جذب گردشگران مذهبی 
با  طرح توسعه امامزاده یحیی )ع( سمنان

 راه اندازی سامانه رفاهی 
شهرداری سمنان

شصت و پنجمین کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر سمنان 

آموزش تفکیک زباله ۹۰ نوآموز پیش دبستانی سبا

عملیات  اول  فاز  درصدی   ۴۰ پیشرفت   
بوستان زائر 

آغــاز

عـملیـات

 بازپیرایی

 پارک

 شقایق

آغاز عملیات
 احـداث

 فضـای سبز 
در لچکی

 ضلع 
شمال غربی 
میدان معلم

سمنان  شهرستان  شهید  بنیاد  رئیس  حضور 
در جلسه رسمی شورای شهر

کار فرهنگی 
باید 

اثرگذار 
مناسب  خروجی  و 

داشته باشد

شهدا 
گران ترین 

هستند  ای  سرمایه 
که تقدیم 

جامعه شده اند

بـرگـزاری 
کـمیته فنـی  

بـررسـی 
طرح تفصیلی 
شهر سـمنـان

اجرای عملیات فاز دوم
 کاشت گلهای فصلی در سطح شهر سمنان

.   به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری سمنان

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان   سرپرست 
رفاهی  سامانه  اندازی  راه  از  سمنان  شهرداری 

شهرداری سمنان خبر داد.

.   این کمیسیون با موضوع بررسی تقاطع غیر همسطح شهرک روزیه با حضور مشاور شرکت فراشارآسیا جهت طراحی وبررسی 
فاز یک پروژه مذکور در سالن جلسات شورای شهر برگزار شد.

سمنان  شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به     .
سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان از پیشرف

 ۴٠ درصدی فاز اول عملیات بوستان زائر سمنان خبر داد. 

.   در فاز اول از کار اجرای عملیات خاکی جدول گذاری و کف پوش در 
حال انجام است. 



گسترش همکاریهای پژوهشی شهرداری سمنان و دانشگاه سمنان در حوزه گردشگری و کویر

سازمان عمران و بازآفرینی و 
 سازمان ساماندهی مشاغل شهری

 شهرداری سمنان

برگزاری جشن یلدا 
همراه با ورزشکاران 

باشگاه فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری سمنان

راه اندازی سامانه ارتباط مردمی ۱۵۳۰ رنگ آمیزی گلدان های بتنی در حاشیه بلوار 
۱۵ خرداد )بوستان حضرت معصومه)س(( 

 افـتـتـاح میـدان دریـادار شهیـد محمد ابراهیم همتی

.   در این جلسه معاون پژوهشی دانشگاه سمنان، مدیران و اساتید دانشکده های گردشگری و کویر شناسی حضور داشتند 

.   شنبه 23 آذر ماه ساعت30 : 14
.   مراسم افتتاحیه میدان دریادار شهید محمد ابراهیم همتی با حضور مقامات ارشد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران و مقامات ارشد استانی و شهرستانی در روز شنبه مورخ 23 آذر ماه 13۹۸  افتتاح  می شود
.   از کلیه شهروندان و اصحاب رسانه دعوت می شود در این مراسم شرکت نمایند

سه شنبه ۱۹ آذر ماه ۹8 - شهرداری سمنان 

بررسی تعرفه پیشنهادی سال ۹۹ در صحن علنی شورا

فراخوان عکاسی مناظر شهری 
آرمیـن ۱۴ سـالـه 

آتش نشان افتخاری شد

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

سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان  خبر داد : 

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های 
شهرداری سمنان خبر داد: 

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

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  سرپرست 
شهرداری سمنان خبر داد ؛



بازدید از محور با ارزش کهنه دژ

جـلسـه 
کمیسیون 
مـاده ۵ 
شـهـر 

سـمنـان

طرح آموزش مدیریت پسماند 
در سطح مدرسه دخترانه محراب

فروش یک واحد مسکونی، یک قطعه زمین مسکونی 
و یک قطعه زمین خدماتی  نصب 

سرعتگیر 
در میدان 

امام علی )ع( 

.   بازدید از محور با ارزش کهنه دژ  به دعوت انجمن فعاالن اجتماعی کهنه دژ 
با حضور سید عباس دانایی فرماندار شهر و سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان

.   دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۹۸
با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان برگزار شد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: 

ی   مـزایـده
آگـهـ

دوره آموزشی آشنایی با روش های نوین طراحی و اجرایی ساختمانها

بازدید دانش آموزان دبیرستان کوثر از نمایشگاه کاربرد گیاهان 
دارویی در سالمت خانواده و عضویت در کتابخانه باران

اردوی یک روزه دانش آموزان ابتدایی مدارس شهر

در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان برگزار شد:

در فرهنگسرای امید خانواده : در فرهنگسرای امید خانواده  برگزار شد :

.   آموزش ترافیک ، پسماند، مهارتهای زندگی  و عضویت در کتابخانه رنگین کمان تعداد200 نفر



بازدید مدیر منطقه به اتفاق نمایندگان اداره ورزش وجوانان استان وپیمانکار  
از محل اجرای زمین چمن مصنوعی واقع در مجموعه مسکونی الدن در شهرک 

گلستان جهت بررسی نواقص اجرایی وتسریع در تکمیل ان

کاشت انواع گل رز در بلوار قدس

تخریب دو باب مغازه توسط مالکین 
در راستای بهبود ترافیک شهری 

 چهل و نهمین باغ گشت در شهر  درمیدان شهید دریادار همتی

زیر گنبد کهن مسجد جامع سمنان
برپایی غرفه گودکان با محوریت ایمنی در برابر حریق

 توسط پرسنل آتش نشانی

آتش سوزی در 
شرکت تولیدی لنت ماشین سمنان

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

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

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری سمنان :مدیر منطقه یک شهرداری سمنان خبر داد : 

روابط عمومی سازمان  عمران و بازآفرینی
 فضاهای شهری شهرداری سمنان :

اجرای طرح مـمیـزی در منطقه یک 
شـهـرداری سـمنـان

 روند پیشرفت اجرای عملیات 
فاضالب شهری در خیابان آستانه

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان خبر داد؛

.    پنجشنبه  ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۸ الی ۱۰ صبح 

.   موضوع این هفته : آموزش ایمنی در منزل و مدرسه 
.   پنجشنبه ۲۱ آذرماه  / مسجد جامع سمنان 



بازدید شهردار 
از روند پیشرفت کار باغ راه کندنه و ادامه مسیر

فونداسیون های تیرهای روشنایی های 
مجموعه نشاط مهر

و  درسی  کمک  کالس های  برگزاری 

تفریحی بچه های کار

برگزاری اولین کارگاه حال خوش کودکی

نصب دکل دوربین پایش تصویر 
روی پل شهید شاطری

ساخت المان حیوانات حیات وحش 
استان سمنان

سنگ فرش باغ راه سفیدپل

روند پیشرفت احداث آمفی تئاتر 
روباز پارک کوهستان

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد : سرپرست سازمان مدیریت ومهندسی شبکه 
حمل ونقل شهرداری سمنان خبر داد: 

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

 روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری سمنان :

 روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری سمنان :

در فرهنگسرای امید خانواده : در فرهنگسرای امید خانواده :



افتتاح میدان » شهید دریادار همتی «
با حضور مقامات ارشد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ، مقامات ارشد استان و شهرستان و عموم شهروندان

کان دارد هک افتخاری ربای سمنان است رباهیم همتی« فرمانده انوهچ پی رد، ولی ردیادلی چون »محمدا سمنان ردیا ندا



  

      

وعاتاز دریچه مطبوعات
چه مطب

دری
از 

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی ، سیاسی قشالق

خبرهایی از تحوالت و پیشرفت های صورت گرفته 
توسط شهردار سمنان دکتر ناظم رضوی 

را در  روزنامه سراسری صبح ایرانیان ۱۶ آذر ۹۸ بخوانید

 گزیده اخبار شهرداری سمنان 
در هفته نامه قشالق
پنجشنبه  ۲۱ آذر ۹۸

با مسجد تحت عنوان  طرح همراهی کودک 
“زیر گنبد کهن” افتتاح شد

روزنامه  پیام استان سمنان روزنامه استانی بیان مردم سراسری اقتصاد سرآمد

پایگاه خبری شاخص روز  
پایگاه خبری رویداد ایران
پایگاه خبری شروع آنالین

پایگاه خبری ربیع

شهردار سمنان در آیین افتتاحیه نخستین 
در  دارویی  گیاهان  کاربرد  نمایشگاه 

سالمت خانواده مطرح کرد؛
ترویج کشت گیاهان دارویی در کوچه 
باغ های سمنان جهت جذب گردشگر

پایگاه خبری شروع آنالین  
پایگاه خبری جارچی اخبار

پایگاه خبری ربیع
پایگاه خبری رویداد ایران
پایگاه خبری کارنامه فردا

خبرگزاری آریا

پایگاه خبری رویداد ایران  

روزنامه استانی پیام استان سمنان

  

روزنامه  سراسری صبح ایرانیان پایگاه خبری تحلیلی احتساب

تاریخی شهرداری سمنان  بافت  مدیر 
خبر داد؛  

طرح  با  مذهبی  گردشگران  جذب 
توسعه امامزاده یحیی )ع( سمنان

 شهردار سمنان عنوان کرد:
ضرورت توسعه گردشگری شهری 

با مشارکت بخش خصوصی

خبرگزاری ایمنا - خبرگزاری آریا
پایگاه خبری رویداد ایران
پایگاه خبری شروع آنالین

پایگاه خبری ربیع

.  چهار شنبه  20  آذر  ۱۳۹۸.  چهار شنبه 20 آذر  ۱۳۹۸

.  روزنامه سراسری خراسان.  روزنامه سراسری هفت صبح

.  دوشنبه ۱۸ 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

ان
من

رس
 شه

ای
صد

هر
ن ش

منا
س

شهردار سمنان تاکید کرد ؛

بخش خصوصی می تواند نقش 
گردشگری  توسعه  در  پررنگی 

شهری داشته باشد

چاپ :  سرزمین بنر صفحه آرایی :  علیرضا ترکیان 
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