
. شماره چهارده 
. هفته دوم دی ماه  )هفتم دی ماه لغایت سیزدهم دی ماه(

. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
بــولتــن  خبــری  14

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

مدیر منطقه یک شهرداری سمنان خبر داد؛

نصب بنرهای فاز دوم ممیزی 
در شهرک غرب توسط شهرداری منطقه یک

احداث فضای سبز در شهرک خودسازان
 کواکب یکم

بازگشایی کامل فاز اول بلوار فدک
 نمایه عملکرد سازمان مدیریت آرامستانهای
 شهرداری سمنان در آذر ماه  سال ۹۸

کاشت انواع گونه های گیاهی  در رفیوژ
 بلوار ۱۵ خرداد

 پـیـام تـسلیـت شــهردار سـمنـان 
به مناسبت شهادت سردار سلیمانی

مدیریت ارتباطات
 و امور بین المل
 شهرداری سمنان
  آسمانی شدن 

سردار دلها 
سپهبد 

حاج قاسم سلیمانی
 را به عموم
 شهروندان 

تسلیت می گوید

پیام تسلیت سید مسعود سیادتی 
 رییس شورای اسالمی شهر سمنان

.  شهادت یار و یاور مظلومان، قهرمان مقاومت و مالک اشتر زمان سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی را خدمت مقام معظم رهبری ، ایثارگران و ملت بزرگ ایران صمیمانه تسلیت 

عرض می نمایم.
سپهبد سلیمانی به شهادت رسید وبه پاس اجر سالها مجاهدت پرافتخار به دیدار معبود شتافت. 
شورای اسالمی شهر سمنان بر خود وظیفه می داند همنوا با همه ی مظلومان عالم، ابراز همدردی 

نماید و دشمنان باید بدانند که ایران مملو از قاسم سلیمانی هاست.



در بازدید شهردار از روزنامه پیام مطرح شد: 

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

روابط عمومی عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری سمنان :

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
 شهرداری سمنان:

توسط شهرداری منطقه یک سمنان صورت پذیرفت

مرکزپایشتصویریشهرسمناندردههفجرافتتاحمیشود

عملکردعملیاتیآذرماهسازمانآتشنشانی
شهرداریسمناندرسال۹۸

کـاشتانـواعگـونههـایگـیاهـی
دررفیوژبلوار۱۷شهریور

اجـرایعملیـاتآسفـالـتمحوطـه
استادیوم۱۵هزارنفریوالیت

عـملیـاتسـاخت۵بـابمغـازه
درشـهـرکبـازیـافـت

اتمامیافت

نـصـبلـوازمبـازیدرکـمپزائـر
واقعدرورودیغربیشهر

کتابهایامانتدادهشدهبهاعضای
کتابخانهرنگینکمانوباراندرآذرماه۹۸

مدارس درسطح شهروندی آموزش طرح 
ابتداییشهرسمناندرآذرماه۹۸

کارگاهآموزشی،فرهنگیوتفریحی
درفرهنگسرایامیدخانوادهدرآذرماه۹۸

آمارتفکیکیحوادثامدادونجات
درآذرماه۹۸

آمارتفکیکیآتشسوزیهادرآذرماه۹۸



مصاحبه معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان با خبرگزاری ایمنا 
)خبرگزاری شهر و شهروندی ایران(

 معاون امورفنی و زیربنایی شهرداری سمنان خبر داد: 

درفرمانداری سمنان برگزار شد :

به همت واحد رنگ آمیزی ناحیه یک شهرداری منطقه یک صورت گرفت سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان خبر داد؛

بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان سمنان 

آغـاز احـداث سـردرب پـارک سیـمـرغ 

پیگیری پروژه های عمرانی شهرستان سمنان 

نمونه هایی از طراحی و زیباسازی کافوهای مخابرات 
در سطح منطقه یک

اجرای طرح های سنتی بر روی تخته سنگ های معابر شهری

پل زیر گذر خیرآباد و بهسازی کمربندی شرق از پل شهید ترحمی

اجـتـمـاع پـرشـور مـردم سـمـنـان در روز بـصیـرت 

 مریم معتمدی : 
مناسب سازی معابر و ساختمان ها برای تردد بهتر معلولین 

در دستـور کار معماری و شهرسازی شهرداری سمنان قـرار دارد

.  ۹ دی ماه ۱۳۹۸                 .   میدان امام خمینی )ره(



مصاحبه خبری سرپرست مدیریت بافت تاریخی و مسئول ستاد بازآفرینی
 شهرداری سمنان با خبرگزاری ایمنا )خبرگزاری شهر و شهروندی ایران(

در دویست و سی و چهارمین جلسه رسمی 
شورای شهر صورت گرفت

در راستای ارتقای کیفی سیما و منظر شهری:  سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
 شهرداری سمنان خبر داد؛

توسط شهرداری منطقه یک سمنان صورت گرفت؛

                                                       سعید پرسا : 
تبدیل درمانگاه تدین به دلیل اولین بیمارستان های کشور به موزه سالمت
 ارزش گذاری و اعیان سازی بر ساختمان های قدیمی و سکونت مجدد در آن

 تاکنون اعتباری از سوی دولت برای احیای بافت های فرسوده در استان سمنان تخصیص نیافته است

 همکاری سایر دستگاههای متولی در راستای به تحقق رساندن احیای بافت های فرسوده و بازآفرینی شهری، شهرداری در این زمینه بسیار تنهاست

حضور دانش آموزان مقطع ششم دبستان 
غیر انتفاعی نیکان در جلسه شورا جهت آشنایی با 
وظایف و عملکرد شوراهای اسالمی شهر و روستا 

جلسه بررسی نماهای ساختمانی برگزار شد
برگزاری جلسه فنی و اجرایی با کارشناسان 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

تخریب ملک خطرساز در خیابان شهدا ۳

 روابط عمومی شهرداری منطقه یک گزارش داد؛

شهردار منطقه دو در جلسه بررسی مشکالت
 شهرک پیامبر اعظم )ص( گفت:

جلسه مشترک 
با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

پنج میلیارد تومان در سال گذشته در شهرک های 
مختلف مسکن مهر سمنان هزینه شده است

 روابط عمومی شهرداری منطقه یک گزارش داد؛

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
های کشاورزی شهرداری سمنان خبر داد:

بازدید میدانی از پروژه پل روگذر خیرآباد 
و پیگیری هدایت آب های سطحی

ساماندهی  سازمان  بازارهای  روز  برپایی 
مشاغل شهری

 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: 

اتمام عملیات بازپیرایی فاز دوم پل جهاد

آغاز عملیات بازپیرایی  بوستان 
ریحانه النبی)س(

جلسه هم اندیشی 
و نیاز سنجی بودجه محله محور 

در منطقه دو



مصاحبه خبری معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سمنان
با خبرگزاری آریا

روابط عمومی سازمان آتش نشانی خبر داد : 

 در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سمنان برگزار شد:

توسط خدمات شهری شهرداری منطقه یک انجام شد؛

در فرهنگسرای امید خانواده برگزار شد؛

 مدیر منطقه یک شهرداری سمنان خبر داد؛

 توسط سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان خبر داد

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

                                           حسن عبداله زاده: 

احداث حاشیه بوستان زاوقان و باغ راه به عنوان مکان های گردشگری
کاهش بار ترافیکی و به حداقل رسیدن تصادفات با احداث پل خیرآباد
به دلیل افرایش قیمت آسفالت در سال ۹۷ آسفالت ریزی فینشری کمتر از سال جاری بوده است

 بیش از ۳۰ نفر از دانش آموزان دبستان شاهد 
با حضور در سازمان آتش نشانی 

با مفاهیم ایمنی و خطرات آشنا شدند.

دوره آموزشی روشهای کشف تخلفات شهرسازی

نصب سرعت گیر الستیکی در خیابان منتظری

نشست هم اندیشی پیرامون رونمایی از کتاب های 
برگزیده سومین دوره ادبی جایزه آهوی کومش

نصب تابلو شناسایی معابر در سطح منطقه یک

درفصل پاییز ۹۰۲۸۱۴ نفر
برساعت با مفاهیم مدیریت پسماند 

آشنا شدند

بازدید شهردار و مدیران شهری از 
وضعیت شهربازی سمنان

سازمان  بازارهای  روز  برگزاری  محل 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 

کشاورزی شهرداری سمنان

فراخوان طرح پیشنهادی 
ساماندهی کارگران فصلی

عـملیـات هـرس زمـستانـه در سـطـح شـهـر

.   در راستای فرم دهی شاخه های درختان و گسترش رشد بهتر تاج درختان و زیبای منظر شهری، عملیات هرس زمستانه در میدان امام علی، بلوار ۱۷ 
شهریور، بلوار محراب، بلوار مصطفی خمینی، بلوار قدس، بلوار چمران، به اتمام رسیده است

.   شهردار سمنان تصریح کرد: اضافه شدن دستگاه های 
بازی در مجموعه شهربازی باعث ترغیب و ایجاد انگیزه در 
شهروندان برای بازدید و استفاده از این مجموعه می شود.

.  شهربازی پارک سیمرغ با وسعت۶ هکتار با مشارکت 
دستگاه  استقرار ۱۴  با  سال  پایان  تا  بخش خصوصی 

سنگین و نیمه سنگین آماده بهره برداری می باشد .



روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

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 شهرداری منطقه دو خبر داد:  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 :

جلسه نمایندگان سپاه و مدیر منطقه دو 
در دفتر مدیر منطقه برگزار شد

بـازدیـد شـهـردار سـمنـان دکـتر نـاظـم رضـوی 
به اتفاق مدیر منطقه دو مهندس حصیرباف

روند پیشرفت  اجـرای
 عـملیـات  احـداث  

بـوستـان مسـافـر

  اجرای عملیات  جدول گذاری الین شرقی 
کنار گذر پل شهید شاطری

  اجرای عملیات بارریزی و تسطیح 
خیابان های اطراف پارک جنگلی کومش

دوربرگردان  در  نامناسب   بندی  شیب 
خیابان شبنم شهرک گلستان

بهسازی معابر شهری  پیاده رو بلوار قدس  
از ابتدای خیابان یاسر

 روند پیشرفت اجرای عملیات  نما 
در پروژه ساختمان میالد

روند پیشرفت اجرای عملیات مرمت و
 بازسازی خانه قدیمی پورحسینی

ت
پنجاه دومین باغ گش

بازدید میدانی مدیر منطقه دو مهندس حصیرباف 
و مسئولین واحد خدمات شهری وعمرانی منطقه دو

.   این بازدید از محل کارگاه ساخت تابلوهای شهری و المان فلزی میدان نور به همراه مسئولین خدمات شهری و 
عمرانی منطقه دو انجام پذیرفت

.   این بازدید از میدان در حال احداث تقاطع خیابان مرحوم آیت ا.. هاشمی رفسنجانی و بلوار علی ابن 
ابیطالب )ع( انجام پذیرفت



 توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان
 به جهت توسعه شهرک بیست هکتاری بازیافت صورت پذیرفت

در شهرداری منطقه یک سمنان برگزار شد

اجرای دیوار و سنگچینی مسیر سیالبها در جاده ورودی شهرک 
مجهزسازی روشنایی ۵ باب مغازه 

نصب و رنگ آمیزی درب سه انبار جدید التاسیس
نصب تابلو راهنمای مسیر در جاده  ورودی شهرک بازیافت 

برگزاری سومین جلسه مشترک با شوراهای محله اسالمی 
و مدیران پایگاههای طرح تحول اجتماعی سطح منطقه یک

راهپیمایی و سیاه پوش نمودن شهر برای آسمانی شدن سردار دلها 
سپهبد سلیمانی

به منظور زیباسازی منظر شهری انجام شد؛

با حضور اعضای هیئت امنا:

سرپرست سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان خبر داد:

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

روابط عمومی عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 شهرداری سمنان :

طراحی دیواری واقع در بلوار سعدی
 چهارراه صاحب االمر )عج(

مجمع خیرین شهرساز سمنان ، هیئت مدیره خود را شناخت 

آغاز عملیات کاشت ۳ هزار پیاز گل نرگس
 در باغ گل نرگس

صدای دلنشین طبیعت در باغ راه سفید پل

  اجرای عملیات مرمت و بهسازی باغ راه کندنه

کارگاه آموزشی مدیریت پسماند ویژه بانوان 
شاغل دراستانداری سمنان برگزار شد

در شهرداری منطقه یک سمنان برگزار شد
برگزاری جلسه در خصوص پروژه های 

شاخص شهرداری در سطح منطقه یک



  

  

    

    

وعاتاز دریچه مطبوعات
چه مطب

دری
از 

روزنامه استانی پیام استان سمنان

شهردار منطقه دو سمنان:
معضل پارکینگ ها در سمنان پایان می یابد

تحریریه  هیات  اعضای  جمع  در  سمنان  شهردار 
روزنامه پیام استان سمنان:

تصویری شهر سمنان در دهه فجر  پایش  مرکز 
افتتاح می شود.

شهادت  مناسبت  به  سمنان  شهردار  تسلیت  پیام 
سردار سلیمانی

روزنامه  پیام استان سمنان روزنامه استانی بیان مردم روزنامه استانی بیان مردم

خبرگزاري ایمنا  

رییس  با  ایمنا  خبرگزاری  گفتگوی  در 
سمنان  شهرداری  نشانی  آتش  سازمان 

مطرح شد:
وقتی دست آتش نشانان کوتاه است.

لیگ  سوپر  رفت  دور  مسابقات  پایان  در 
کاراته زنان کشور؛

شهرداری سمنان نائب قهرمان 
نیم فصل شد.

 رئیس شورای اسالمی شهر سمنان بااشاره 
به حجم گسترده فعالیتهای شهرداری عنوان 

کرد؛
لزوم اطالع رسانی فعالیتهای شهرداری 

درسطح شهر توسط روابط عمومی ها

خبرگزاری ایمنا - خبرکزاری مهر   
 خبرگزاری آریا

روزنامه کشوری عصر توسعه
روزنامه خراسان

روزنامه کیمیای وطن

پایگاه خبری ربیع- خبرگزاری برنا
 پایگاه خبری جارچی اخبا

پایگاه های خبری  ربیع - رویداد ایران

روزنامه سراسری عصر توسعه     

خبرگزاری ایسنا پایگاه خبری  روبداد ایران - پایگاه خبری  ربیع 

مدیر عامل سازمان مدیریت و پسماند 
شهرداری سمنان گفت: 

90 درصد مواد بازیافتی از پسماندهای 
سمنان خام فروشی می شود

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل 
شهرداری سمنان اعالم کرد:

پایان هفته،روزهایی پرکار برای 
ناوگان اتوبوس شهری است

هفته نامه کشوری کیاست

.  چهار شنبه  ۱۱  دی  ۱۳۹۸.  چهار شنبه ۱۱ دی  ۱۳۹۸

.  روزنامه سراسری هفت صبح

.  دوشنبه ۹ 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

ان
من

رس
 شه

ای
صد

اعضای هیات مدیره مجمع خیرین 
شهرساز سمنان مشخص شدند.

چاپ :  سرزمین بنر صفحه آرایی :  علیرضا ترکیان 
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