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نیمه دوم تیـــر 1399
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمـنان

سید عباس دانایی فرماندار سمنان با توجه به انتخاب شهر سمنان به عنوان یکی از 12 شهر پایلوت 
شهر دوستدار کودک گفت : از  اقدامات بسیار مهم و ارزشمند شهرداری سمنان اجرای برنامه های 
با محور کودک در دو سال اخیر بود که در کنار دیگر اقدامات شهری منجر به انتخاب به عنوان یکی 

از شهرهای پایلوت دوستدار کودک شد . 
دانایی با شاره به جایگاه ویژه کودک در جامعه و خانواده افزود : کودکان و نوجوانان بی بدیل قشر 
تاثیر گذار جامعه هستند ، قشری که آینده هر شهر و هر کشوری در دستان آنان است . توجه به نیاز 

های این گروه سنی از جنبه های مختلف نیز در آینده کشور بسیار مهم است. 
وی با اشاره به اقدامات شهرداری سمنان در حوزه کودک گفت : راه اندازی پارک هوشمند کودک که 
در نوع خود برای اولین بار در کشور اتفاق می افتد ، مرکز تخصصی کودک کارن ، شهربازی بزرگ 
سمینا و مقدمات راه اندازی کافه کتاب کودک و دیگر اقدامات این حوزه از جمله اقدامات تاثیرگذار 

شهرداری سمنان بوده که تحسین برانگیز است. 
فرماندار سمنان ضمن تاکید بر هم افزایی دستگاه های اجرایی و شهرداری سمنان در اجرای برنامه 
های حوزه کودک  خاطرنشان کرد: همه دستگاه ها باید شرایطی را برای کودکان شهر فراهم کنند 
تا سهم آنان در شرایط جامعه به عنوان آینده سازان این منطقه سهم ویژه ای باشد و توسعه فعالیت 
های مهارت آموزی و کارآفرینی در کنار فعالیت های ورزشی و فرهنگی آنان مورد توجه قرار گیرد.

شهردار سمنان از ایجاد سه ناحیه در شهرداری منطقه دو 
سمنان در راستای حل مشکالت محله خبر داد .

سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان در نشست شورای 
محله بهارســتان که در محل شــهرک بهارستان سمنان 
تشــکیل شــد گفت :  به منظور پیگیری و حل مشکالت 
و مســائل شهروندان در مناطق مختلف شهر ، ناحیه های 
شــهرداری شکل می گیرند که تاکنون دو ناحیه در سطح 
منطقه یک تشــکیل شــده و اولین ناحیه منطقه دو در 
محدوده شــهرک های پیامبر اعظــم )ص( ، علی بن ابی 

طالب )ع( و بهارستان بزودی راه اندازی می شود . 
ناظم رضوی از اجرایی شــدن طرح دریافت پسماندهای 
خشــک از درب منازل اشاره کرد و گفت : یکی از قابلیت 
های مهم پروژه سمنان کارت الکترونیکی شدن فرایندهای 
خدمات شهری اســت که شهروندان می توانند با سمنان 

کارت در فاز اول از خدمات شهری شهرداری شامل خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی ، شهربازی و استخر استفاده نمایند . 
در این نشســت که با حضور اعضای شــورای محله بهارستان و مدیران شهری انجام شد حجت االسالم فامیلی رییس شورای محله بهارستان مشکالت شهرک را بیان 

داشت و گفت: محله اسالمی بهارستان در سال 95 به همت مردم و همکاری دستگاه های اجرایی سمنان و بویژه شهرداری سمنان در این محله تاسیس شد . 
معتمد محله بهارستان از وجود ده کمیته در شورای محله اسالمی خبر داد و گفت: با آغاز فعالیت کمیته ها ، روند پیگیری مسائل شهرک شدت می گیرد .

فعالیت شهرداری سمنان در حوزه دوستدار کودک تحسین برانگیز است

ایجاد ناحیه در شهرداری منطقه دو سمنان در راستای حل مشکالت محله

فرماندار سمنان : 

شهردار سمنان مطرح کرد:

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان خبر داد:مدیر شهرسازی و معماری شهرداری سمنان:

جانمایی یادمان شهدای مدافع سالمت درکمیته نما دنبال کاهش دمای شهری سمنان!
آرامستان وادی السالم سمنان
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روابط عمومی شهرداری  منطقه یک 
خبر داد:

روابط عمومی شهرداری  منطقه یک 
خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری منطقه یک 
خبر داد:

روابط عمومی شهرداری  منطقه یک 
خبر داد:

روابط عمومی شهرداری  منطقه یک 
خبر داد:

روابط عمومی شهرداری  منطقه یک 
خبر داد:

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

 روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری منطقه یک خبر داد:

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد :

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد :

 روابط عمومی  شهرداری منطقه یک خبر داد :

فضای  احیاء  و  بهسازی 
سبز رفوژ میانی
بلوار حکیم الهی

بازدید میدانی مدیر و معاونین 
روند  از  یک  منطقه  شهرداری 

پیشرفت بوستان سفید پل

بازسازی  و  ترمیــم 
بلوار  فرسوده  جداول 

علویان و کشاورز

ادامه عملیات سنگفرش پیاده رو ها، حدفاصل
میدان سعدی تا میدان امام رضا )ع(

 اصالح کف پوشهای بوستان کوشمغان

منطقه عملیات کف فرش  معابر سطح  بهسازی  با هدف 
پیاده روهای سطح منطقه آغاز شد

جمع آوری خاک و نخاله و تسطیح
خیابان حکیم الهی ۶۲

نصب پایه و چراغ در بوستان باغ فیض 

دیوار کشی ملک های پر خطر 
در سطح منطقه یک

نصب پایه چراغ های روشنایی جدید 
در بوستان شهید علی اصغر دیهیم فر 

کهنه دژ

های  دیواری  نقاشی  اجرای 
متنوع در معابر سطح منطقه

بازدید میدانی مدیر و معاونین شهرداری منطقه 
یک از شهرک جدیداالحداث پشت شرکت نفت

ضدعفونی و گندزدایی سطح معابر منطقه یک
به صورت شبانه
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کانال  ایجاد  عملیات 
در  سطحی  آب های 

بلوار ورزش

جهت  مسیر  سازی  آماده 
عملیات پیاده راه سازی ضلع 

شرقی بلوار شهید نوروزی

مرمت و بهسازی بوستان الهیه در دستور کار 

شهرداری منطقه دو قرار گرفت

انتقال و نصب وسایل بازی بوستان الهیه

عملیات آماده سازی و بتن ریزی 
آبنمای بوستان اتحاد

عملیات لکه گیری آسفالت
بلوار میرزای شیرازی

تعویض و نصب عالئم ترافیکی 
در بلوار علم و صنعت

آسیب شناسی پیاده رو های سطح منطقه  

 تعویض سرعتگیرهای معیوب خیابان  تمنا

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی  شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی  شهرداری منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی شهرداری

منطقه دو خبر داد:

روابط عمومی شهرداری

منطقه دو خبر داد:
الیروبی آب راه ها و پاکسازی 

بوستان های سطح منطقه

روابط عمومی  شهرداری منطقه دو گزارش داد:

منطقه  روابط عمومی شهرداری 
دو خبر داد:

از  مرحله  دومیــن 
ضدعفونی اماکن پرتردد 

سطح منطقه 
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 بازدید میدانی مدیر از سطح منطقه

لوازم  و  مبلمان  آمیزی  رنگ  و  نوسازی 
تندرستی بوستان های سطح منطقه صدور اخطار جهت جمع آوری 

مصالح ساختمانی از معابر شهرک 

موتوری سابق شهرداری

عملیات  اجرای  ادامه 
شهرک  در  آسفالت 

خدماتی غرب

در آسفالت  گیری  لکه   عملیات 

در سطح منطقه

 روابط عمومی شهرداری 
منطقه سه خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری 
منطقه سه خبر داد:

 روابط عمومی شهرداری 
منطقه سه خبر داد:

 آغاز عملیات احداث بوستان واقع 
در خیابان میرزا کوچک خان

 ورودی شمالی شهر نمایی دیگر می گیرد

 گامی مهم در احداث
بوستان مدافعان سالمت

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

مدیر شهرداری منطقه سه سمنان :

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

روابط عمومی شهرداری منطقه سه خبر داد:

 آغاز اصالح هندسی بلوار ضلع 
شمالی CNG پل جهاد

راه اندازی آبنمای لچکی بلوار قائم

 بازدید میدانی مدیر منطقه از 
ساماندهی انهار پارک شقایق
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 استانداردسازی وسایل بازی بوستان های سمنان

 تجلیل از برترین های مسابقات 

فرهنگی و رایحه کرامت

و  مرمـت  عملیات  ادامه 

بازسازی باغ راه کندنه 

اتوبوس های سمنان

ماسک زدند

عملکرد  وبررسی  ارائه 
و  نشانی  آتش  سازمان 
خدمات ایمنی شهرداری 

سمنان

 روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی 
شهرداری سمنان خبر داد:

با حضور رئیس سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی در جلسه دویست و 

هشتاد و هشتم شورا صورت گرفت:

 عملیات نصب آبنما در 
بوستان الزهرا)س(

بهداشتی  بسته های  دوازدهم  درمرحله  سمنانی  پاکبانان 

مقابله با کرونا دریافت کردند

ادامه روند مرمت و باز پیرایی باغ راه انجیال

 نجاریانی معاون شهردار سمنان خبر داد:

مشاور شهردار سمنان در امور بانوان خبر داد:

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

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان :

 روابط عمومی مدیریت امور گردشگری شهرداری سمنان:

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

اولین جلسه کار گروه مهر 
و میراث برگزار شد

 روابط عمومی مدیریت بافت تاریخی شهرداری سمنان:

امداد رسانی آتش نشان در پی هجوم زنبورها 
به خانه ای در سمنان 

 روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری سمنان گزارش داد:

بازار  و  ها  بازارچه  پرتردد  اماکن  عفونی  ضد 

مرکزی میوه وتره بار مرکزی سمنان
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برخورد شدید پژو ۴۰۵ 
در  برق  چراغ  تیر  با 

خیابان زکریا

پیرامون  اندیشی  هم  نشست 
درآمدزایی  ارتقاء  راهکارهای 
و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان 

ورزشی شهرداری سمنان

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

بوستانها و پارک های شهر سمنان 

روزانه ضدعفونی می شوند

غیرمجاز جمع آوری  با خودروهای 

پسماند خشک برخورد قانونی می شود

بررسی وضعیت برون سپـاری 
واحد  الکترونیکی  سامانه  و 

شهرسازی شهرداری 

 احیای گذر محله تاریخی 
نایب الصدر سمنان

 انجام عملیات خط کشی خطوط عابر پیاده در معابر سطح شهر تکمیل رینگ جنوبی شهر

بازدید میدانی معاونت از آسفالت اجرایی سطح شهر در دو ماه گذشته

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

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری سمنان: 

پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری سمنان:

شهرداری  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  عمومی  روابط   
سمنان خبر داد:

سمنان  شهرداری  ترافیک  مهندسی  و  مدیریت  سازمان  توسط 
صورت گرفت:

 روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان خبر داد:

با حضور مشاور شرکت صفارایانه در جلسه 
رسمی شورا برگزار شد: 

سمنان  شهرداری  تاریخی  بافت  مدیر 
عنوان کرد:

ادامه عملیات اجرای پله سنگی به سمت بام
پارک کوهستان

بازدید میدانی از پروژه های عمرانی

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

 تولید مجموعه رادیویی فرزند بالنده در رادیو شهر 
شهرداری سمنان کلید خورد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان:

اداره  از  سمنان  شهردار  و  شورا  اعضای  بازدید 

بهزیستی شهرستان سمنان 

به مناسبت هفته بهزیستی و در دویست و هشتاد و ششمین جلسه رسمی شورا صورت گرفت:

و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  در 
ورزشی شهرداری سمنان برگزار شد:
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تصویر برگزیده

خط کشی ترافیکی معابر 
سطح شهر

خصوص  در  اندیشی  هم  نشست 
انجام   پیرامون  ریزی   برنامه 

رویدادهای معنوی و قرآنی

و  عمران  سازمان  عمومی  روابط 
بازآفرینی شهرداری سمنان خبر داد:

سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه 

حمل و نقل شهرداری سمنان خبر داد:

در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری سمنان برگزار شد:

رییس سازمان آتش نشانی
شهرداری سمنان :

ی 
تصویـــر هــــوای

استخر میدان امام رضا )ع(

مرمت  پیشرفت  روند 
بهمن خانه  بازسازی  و 

و  حادثه  مورد   ۱۳۲
حریق در ماه گذشتــه

 افتتاح مرکز اقامتی میان مدت بهبود و بازتوانی سینا 

سمنان الگوی موفق شهر دوستدار کودک
در کشور است

 عملیات کاشت در فاز دوم بوستان علویان 

 با حضور فرماندار، اعضای شورا و شهردار سمنان صورت گرفت:

 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان:

معاون خدمات شهری شهرداری سمنان خبر داد: 

رئیس شورای اسالمی شهر سمنان عنوان کرد:

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

آغاز آبگیری مخزن پارک بزرگ کومش

نجابت و قناعت مردم باعث کمبود 
امکانات سمنان شده است



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

عکس: همکاران روابط عمومی شهرداری مرکز، مناطق و سازمان ها                    
 طراح و صفحه آرا : امیرعلی قیومـی                              چاپ : سرزمین بنر

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

https://news.semnan.ir


