
بولتن خبری شهرداری سمنان
 شماره 20

هفته چهارم بهمن 1398
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمـنان

سیزدهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهر سمــنان با حضور سیدمحمد ناظم رضوی شهــردار،
ســید عباس دانایی فرماندار، سعید پرسا مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان و جمعی از 

مسوالن در فرمانداری سمنان برگزار شد.
گفتنی اســت در این جلسه طرح های پیشــنهادی در خصوص مشارکت در احداث بنای 
تفریحی،آموزشی و فرهنگی محله زاوقان )سرای محله زاوقان( /پروژه بدنه سازی در کهنه دژ 
/ فرهنگســرای کوشمغان / پارک کوشمغان / اصالح و بهسازی در کوشمغان / احداث سوله 
ورزشی در محله آتشگاه)اتمام پروژه( / احداث بازار خود اشتغالی  و دیگر موارد مشابه مورد 
بحث وبررســی قرار گرفت و مدیران و کارشناســان حاضر به بیان نکته نظرات خود در این 

خصوص پرداختند.

با حضور مدیران استانی و شهرستانی منطقه سه شهرداری سمنان بطور رسمی افتتاح و 
آماده ارائه خدمت به شهروندان شد .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، همزمان با سالروز میالد 
حضرت فاطمه زهرا )س( و در ایام آغاز چهل و دومین ســال پیروزی انقالب اسالمی ، 
شهرداری منطقه سه سمنان در یک آیین ویژه بطور رسمی افتتاح و آماده ارائه خدمات 

به شهروندان شد .
در این مراسم که فخری ، معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار ، شهاب  مدیر کل امور 
شــهری و شورا استانداری ، همتی نماینده سمنان ، مهدیشهر و سرخه، دانایی فرماندار 
سمنان ، اعضای شورای شهر  و شهردار و مدیران شهری حضور داشتند سید محمد ناظم 
رضوی شهردار سمنان به اهمیت ایجاد منطقه سه اشاره و در زمینه مراحل اخذ مجوزهای 

الزم سخن گفت . 
همتی نماینده ســمنان ، مهدیشهر و سرخه در این مراسم ضمن اشاره به جایگاه شهر 
سمنان و لزوم دارا بودن خدمات ویژه ، توجه بیشتر به راه های مواصالتی شهر را خواستار 

شد . 
فخری معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار در این مراسم به خدمات ویژه شهرداری اشاره و ضمن تشکر از خدمات شهرداری سمنان و بویژه برنامه های نوروز ۹۸ شهرداری ، 

خواستار اجرای برنامه های متنوع برای نوروز ۹۹ و ساخت المان های شهری بر پایه آب و نور برای شهر سمنان شد. 
در پایان مراسم احکام مدیران جدید منطقه ۳ به آنان اعطا و از دو شهروند تاثیرگذار در حل مشکالت مردم تقدیر شد . 

شایان ذکر است ساختمان منطقه سه شهرداری سمنان  در بلوار ۱۷ شهریور ،  روبروی دانشکده دندانپزشکی مستقر بوده و آماده ارائه خدمات به شهروندان محدوده غرب میدان 
مشاهیر تا پل جهاد ، شهرک روزیه ،شهرک گلستان ،شهرک انقالب ،شهرک ارم ،شهرک جمهوری و شهرک صنعتگران )غرب( می باشد .

سیزدهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری سمنان برگزار شد
 باحضور فرماندار و شهردار سمنان:

شهرداری منطقه ۳  افتتاح شد
 همزمان با سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا )س(:

روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:
بازدید شهردار سمنان به همراه مدیر شهرداری منطقه یک و معاونینبازدید مدیر منطقه دو از بوستان محلی واقع در خیابان چهاردهم بلوار مدرس
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 روابط عمومی  شهرداری منطقه 
یک گزارش داد :

سرپرست سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان خبر داد:

مدیریت  سازمان  سرپرست 
آرامستان های شهرداری سمنان 

خبر داد:

جلسه شماره 245 و 246: منطقه  روابط عمومی شهرداری 
دو خبر داد:

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

 روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:

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

روابط عمومی  شهرداری منطقه یک گزارش داد :

معاون خدمات شهری شهرداری سمنان خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

برق  تیر های   رنگ آمیزی 

۶متری پارک سوکان

 جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی 
سازمان مدیریت پسماند ویژه 
راهپیمایی ۲۲ بهمن برگزار شد

پوشش ۳۵ درصدی
اعزام متوفیان به 
اقصی نقاط کشور

بازدید شهردار سمنان به اتفاق مدیر منطقه دو از
مجموعه ورزشی نشاط مهر

تبلیغات محیطی کاندیداها فقط در جایگاههای تعبیه شده مقدور است

عملیات نصب جایگاه های تعبیه شده برای کاندیداها 
در سطح منطقه یک توسط عوامل خدمات 

شهری شهرداری منطقه یک سمنان انجام شد

برگزاری جلسات رسمی
شورای شهر سمنان

نصب تابلوی شناسایی معابر 
و میادین جدید االحداث

  آغاز عملیات تسطیح و آماده 

سازی بستر در بوستان روزیه

بازدید میدانی مدیر شهرداری منطقه یک

از سطح منطقه

برترین دارت اندازان در المپیاد ورزشی
معرفی شدند

بهره برداری از سه مرکز تولید گل و گیاه
در سمنان

فرهنگی  سازمان  سرپرست  همفکری  نشست 
حوزه  با  سمنان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 

معاونت فرهنگی دادگستری کل استان
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ارتقای خدمات شهر با
راه اندازی شهرداری 

منطقه ۳

دوره آموزشی تخصصی

فنی -مهندسی

کارهای  کاراته  درخشش 

رقابت  در  سمنان  شهرداری 

های مرحله چهارم لیگ کاراته 

وان کشور )دختران(

تقدیرشهردار از  زحمات شایسته دکتر خاتمی
جهت پیگیری تاسیس منطقه ۳ 

منطقه ۳ شهرداری سمنان مدیران خود را شناخت

گزارش تصویری مراسم افتتاح منطقه۳

 روابط عمومی منطقه سه گزارش داد :

شهردار سمنان مطرح کرد:

کاربردی  علمی  دانشگاه  در 

شهرداری سمنان برگزار شد:

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی 

و ورزشی شهرداری سمنان خبر داد:

مدیران منطقه ۳ شــهرداری سمنان طی احکام جداگانه 
مشخص شدند .

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
سمنان ، محسن صوفی مدیر حوزه شهردار گفت:  سید 
محمد ناظم رضوی ، شهردار سمنان طی احکام جداگانه 

مدیران منطقه ۳ شهرداری را تعیین کرد .
حمید رضا قدس ، مدیر منطقه 

صادق کاشیان ، معاون توسعه مدیریت و منابع 
سید رضا حسینی عالیی ، معاون امور فنی و عمرانی 

مجید سعدالدین رییس  اداره خدمات شهری 
سعید کاشی ، رییس اداره شهرسازی و معماری 

شهردار ســمنان در حکم خود برای هر یک از این افراد 
آرزوی موفقیت در سمت جدید نمود.



بازدید شهردار و مدیران شهری از باغ راه مهر4

 بازدید شهردار و مدیران شهری ازمرمت و بازسازی خانه باغ بهرامی

سی و هشتمین مالقات شهروندی شهردار سمنان

 هجدهمین برنامه فرهنگی زیر گنبد کهن با مشارکت شرکت توزیع برق استان سمنان

نوزدهمین برنامه فرهنگی زیر گنبد کهن با حضور همکاران بهداشت محیط در خصوص رعایت نکات بهداشتی

پنجشنبه  24  بهمن  ۱۳۹۸  

طرح تعویض۱۵۰ سطل 
زباله مکانیزه سطح شهر 

سمنان آغاز شد

رایگان  خدمات  ارائه 
شهری  اتوبوس  ناوگان 

در روز ۲۲ بهمن ماه

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان مطرح کرد:

سرپرست سازمان مدیریت حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری سمنان

خبر داد:

زیباسازی منظر میدان
امام رضا )ع( 

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری سمنان خبر داد: 
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 بررسی بودجه پیشنهادی سال ۹۹ شهرداری سمنان

جسمانی  آمادگی  های  برترین 
بانوان سمنانی مشخص شدند

فاضالب  پیمانکار  با  هماهنگی  جلسه 

سرویس بهداشتی بوستان ۱۷ شهریور

گلدان  باکس(  )فالور  نصب  و  ساخت 

های سنگی از پارک ۱۷ شهریویر

تالش همکاران سازمان 
مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان

در راهپیمایی ۲۲ بهمن

در مسابقات آمادگی جسمانی
 المپیاد ورزشی:

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو
خبر داد: 

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

در جهت هدایت آبهای سطحی، جوی های 
بلوار مرحوم آیت اهلل دستغیب الیروبی شد

تکمیل آرماتوربندی و اجرا صفحه 

پایه های المان میدان نور

عملکرد ۹ ماهه اداره امالک شهرداری منطقه یک سمنان
در سال ۹۸

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو گزارش داد:

جلسه دویست و چهل و پنجم شورا:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو گزارش داد: 

 سرپرست واحد امالک شهرداری منطقه یک سمنان خبر داد:

 آیین تجلیل از مقام شامخ مادران و همسران شهدای خانواده بزرگ شهرداری سمنان

جشن بزرگداشت روز مادر روز زن و تجلیل از زنان شاغل در مجموعه شهرداری سمنان

جشنواره نشاطستان مادر و کودک
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کتاب”هنر  بررسی  و  نقد 
نقاشی  مجموعه  از  دست” 

های حسین قاضی زاده

ساخت تونل نوری در شهر

در یازدهمین نشست کتاب خوان 
در حوزه فرهنگ و زبان سمنانی 

مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

عملیات کاشت و هرس درختان 

در جوار بقاع متبرکه

سمنان  کلران  کارخانه 
دچار طعمه حریق  شد

در  بازپیرایی  عملیات  آغاز   

رفیوژ بلوار شریف واقفی

ادامه سرویس دهی 
ناوگان اتوبوس شهری 

در دهه مبارک فجر

روزی شاد و پرانرژی برای خانواده های 
تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان  

عملیات رنگ آمیزی جداول پارک سوکان 

رنگ آمیزی ست تندرستی واقع در بوستان آبشار

روابط عمومی شهرداری منطقه دو گزارش داد: 

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

و  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط 
خدمات ایمنی شهری سمنان خبر داد:

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد : در فرهنگسرای امید خانواده رقم خورد:

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

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

 روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر شهری شهرداری سمنان خبر داد:

  بهره برداری از اولین شاسی سرد در نهالستان سوکان
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تصویر هفته

آغاز طرح شستشوی 
ایستگاههای اتوبوس و 

تاکسی سطح شهر سمنان

بازیهای  کارگاه آموزشی 
و  مدیران  ویژه  حرکتی 
مربیان مهدهای کودک و 

خانه های بازی 

 سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 

مسافر شهری شهرداری سمنان خبر داد:

راستای شهر دوستدار کودک  در   

برگزار شد: 

ت تیر
میدان هف

 
ی

ی قیوم
س : امیرعل

عک

اجرای عملیات رنگ آمیزی دیوار 

های حاشیه استخر امام رضا )ع( 

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

حضور و استقرار پرشور آتش نشانان سمنانی
در روز ۲۲ بهمن

حماسه حضور،عظمت مردم،یاد سردار دلها

آیین سمنان شهر دوستدار کودک در چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران

پنجاه و هفتمین باغ گشت در شهر  



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

شهرداری سمنان، نماد خدمت و سازندگی

مرمت و باز آفرینی مجموعه های قدیمی و تاریخی 

خانه باغ گل نرگس

خانه باغ بهرامی

خانه پورحسینی ها

خانه بهمن )موزه آب(

خانه طالب بیدختی ها

خانه دانایی ها

خانه معماریان

درمانگاه تدین )موزه سالمت(

خانه خطیبی ها

خانه حقیقت ها

خانه مهاجر

خانه رحیمی ها


