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هفته دوم بهمن ) پنجم لغایت یازدهم بهمن ماه 1398(
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمـنان

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:

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

 طی حکمی از سوی شهردار سمنان:

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب شد

 ششمین کمیته طرح تفصیلی شهر سمنان برگزار شد

یک  منطقه  شهرداری  شهری  خدمات  نیروهای  کار  به  آغاز 
سمنان استان  شهدای  معراج  بازسازی  و  مرمت  جهت  سمنان 

جلسه مشترک مدیر منطقه شمالشرق شرکت فراورده های نفتی 
ایران و نماینده اداره برق منطقه با مدیر شهرداری منطقه دو 

ساخت فالورباکس های سنگی در پارک 17 شهرویور

نمایه عملکرد دی ماه امور متوفیان و پذیرش سازمان مدیریت آرامستان 

های شهرداری سمنان در حوزه خدمات رسانی به خانواده های سوگوار

در سال ۹۸

با صدور حکمي از سوي دکتر سید محمد ناظم رضوی ، شهردار سمنان ، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، محسن صوفی آبادی مدیر حوزه شهردار گفت:  در دوازدهمین جلسه 
شورای معاونین که یکشنبه برگزار شد حکم انتصاب آقاي علی رضا شربتدار به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع به وی 

اعطا شد . 
در این ابالغ که به امضاء شهردار سمنان رسیده، خطاب به سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع آمده است:

جناب آقای علیرضا شربتدار 
با سالم و احترام؛

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابالغ با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و 
منابع منصوب می شوید امید است با استعانت از درگاه ایزد متعال و با بهره گیری از ملیه ظرفیت های موجود نسبت به امور مربوطه 

اهتمام ورزید.

صوفی آبادی همچنین اشاره کرد که در این جلسه از خدمات و زحمات دو ساله مهیار گرانمهر در زمان تصدی مسئولیت معاونت توسعه 
مدیریت و منابع تقدیر شد .
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منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و 

سمنان خبر داد:

ساماندهی  سازمان  عامل  مدیر   
مشاغل شهری خبر داد:

منظر  سیما،  سازمان  سرپرست 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و 

سمنان خبر داد: 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
سمنان خبر داد:

مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
پسماند شهرداری سمنان خبر داد:

رییس اداره شهر دوستدار کودک:

در فرهنگسرای امید خانواده طی هفته گذشته انجام شد

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

 روابط عمومی شهرداری منطقه 
یک خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری منطقه 
دو خبر داد:

سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری سمنان:

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان عنوان کرد:

رفیوژ  بستر  سازی  آماده 

بلوار آیت ا... عالمی

پلمب ۴ واحد انبار ضایعات 

در شهر سمنان

پارک  نخسین  اندازی  راه 

هوشمند در شهر سمنان

واژگونی خودروی پراید در بلوار 

شهدای آتش نشان ) جاده سیلو(

بررسی حدود ۴۰ پرونده در جلسه کمیسیون ماده ۵ 

سامانه جامع گردشگری سمنان با نام )پارا(راه اندازی شد

اردوی یک روزه  تفریحی آموزشی 
مدارس ابتدایی به پارک شهروندی

 آموزش مفاهیم مدیریت پسماند 
پیش  زمستان؛  ماه  اولین   در 

دبستانی ها اتمام  یافت

دومین جلسه شورای 
سیاستگذاری جشنواره ملی 

نقالی کودکان ایران برگزار شد

رانندگان ناوگان تاکسی شهری نسبت 

اقدام  خود  تاکسی  پروانه  اعتبار  به 

نمایند 

فضاسازی و سیاه پوش 

کردن سطح شهر به 

مناسبت ایام فاطمیه

مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقه 

طاهره حضرت زهرای اطهر )س(

ورودی  از  میدانی  بازدید 
کمربندی مشهد مقدس به تهران 

از پل جهاد

بازدید اعضای مجمع خیرین شهرساز

از بوستان سیمرغ
چهارمین جلسه مجمع خیرین 

شهرساز سمنان برگزار شد
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بستر  در  نهال  اصله   ۲۰۰ کاشت 
رفیوژ بلوار آزادی

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

مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
پسماند شهرداری سمنان خبر داد:

 روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار 

و مسافر شهرداری سمنان گزارش داد:
منطقه  روابط عمومی شهرداری 

یک گزارش داد:

منطقه  روابط عمومی شهرداری 
دو خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری منطقه 
یک گزارش داد: 

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

فرآورده های روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد: و  مشاغل شهری  ساماندهی  سازمان 
کشاورزی شهرداری سمنان:

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

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

 معاون خدمات شهری شهرداری سمنان مطرح کرد: 

وارد شدن هزینه های هنگفت به شهر با تخریب اموال عمومی

 برگزاری جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح های زیباسازی در سطح شهر سمنان

 کاشت ۴۰۰ اصله نهال در حاشیه 

پنج انبار واقع درخیابان
 شهید احمدپناهی

پلمب شدند

تداوم گشت های مشترک نظارت 
شبانه روزی سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان

غربی  رو،ضلع  پیاده  بهسازی   
خیابان سعدی

بوستان الزهرا در مراحل 
پایانی عمرانی

معاون  و  مدیر  میدانی  بازدید 
از  یک  منطقه  شهرداری  عمرانی 
مرمت و بازسازی پارک شهروندی  

آتش نشانان سمنانی ۸۵ مورد 
حادثه و حریق را در ماه گذشته 

پوشش دادند

شروع عملیات کافه کتاب کودک 
برپایی موکب فاطمه الزهرا )س( و نوجوان در بوستان آبشار

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 

و فراورده های کشاورزی شهرداری سمنان 

خبر داد:

سرپرست سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان 

خبر داد:

صنفی  واحدهای  پلمب  فک 

انبارهای ضایعات در شهر سمنان

راه اندازی اتوبوس بازی و نشاط  
در راستای  شهر دوستدار کودک

نشست هم اندیشی سرپرست سازمان 

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

شهرداری سمنان با مسئول دبیرخانه 

کانون های مساجد استان سمنان



بازتاب فعالیت ها و برنامه های هفتگی شهرداری سمنان
 سردبیر: علی اکبر بنی اسدی

 عکاس : فرشاد صالحیان- سید نیما ریاضی                    تنظیم : فاطمه قربانیان
 طراح و صفحه آرا : امیرعلی قیومـی                               چاپ : سرزمین بنر

 انتشارات مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
تلفن : 33336540

https://news.semnan.ir

 سامانه جامع گردشگری سمنان 
با نام »پارا« راه اندازی شد

اتوبوس)بازی و نشاط( در راه 
سمنان کودک  دوستدار  شهر 

دومین جلسه شورای 
سیاستگذاری جشنواره ملی 

نقالی کودکان ایران برگزار شد
  ایجاد کمربند سبز در

سمنان
آموزش مفاهیم مدیریت پسماند 

پیش دبستانی ها اتمام یافت

 ششمین کمیته طرح تفصیلی شهر 
سمنان برگزار شد

راه اندازی نخستین پارک 
هوشمند در شهر سمنان

بازسازی بافت های فرسوده سمنان 

آسیب اجتماعی را کاهش داد

سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری سمنان خبر داد:

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

رئیس اداره شهر دوستدار کودک بیان کرد:
سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری 

شهرداری سمنان خبر داد:
پسمانــد مدیریت  سازمان   مدیرعامـل 

شهرداری سمنان خبر داد:

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان:
سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 

شهرداری سمنان گفت:
 رییس شورای شهر سمنان:

پایگاه های خبری ربیع و رویداد ایرانپایگاه های خبری ربیع و رویداد ایران

روزنامه های کشوری کار و کارگرو شاخه سبزخبرگزاری ایمناخبرگزاری شاخص روزخبرگزاری ایمنا

 روزنامه کشوری عصر توسعه وهفته نامه کشوری کیاست
خبرگزاری ایرنا و روزنامه استانی بیان مردمو خبرگزاری شاخص روز

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد: 

ادامه روند عملیات عمرانی میدان جدید االحداث شهدای دولت

طراحی و پیاده سازی سامانه
مدیریت آرامستان های معراج

برپایی ایستگاه صلواتی سازمان مدیریت 
با  همزمان  سمنان  شهرداری  پسماند 

سوگواری حضرت فاطمه الزهرا)س( 

 ایستگاه فرهنگی

کودکان فاطمی  شهر دوستدار کودک 


