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99خبرهای شهرداری سمنان درمرداد ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 یک منطقه شهرداری عمومی روابط .رسید پایان به چرمنه دژ اطراف دوم فاز کشی دیوار

 :داد خبر سمنان

1 

 یک منطقه  شهرداری عمومی روابط یک منطقه سطح در خطر پر های ملک کشی دیوار

 :داد خبر سمنان

2 

 مسجد ۷۰ در پسماند مدیریت ویژه طرح اجرای

 سمنان

 پسماند مدیریت سازمان عامل مدیر

 :داد خبر سمنان شهرداری

3 

 تالش با عمرانی ازعملیات پس ورزش بلوار پاکسازی

 یک ناحیه پاکبانان

 مدیریت سازمان سازمان عامل مدیر

 :خبرداد سمنان شهرداری پسماند

4 

 پنجم دوره از چهارم سال رئیسه هیات انتخاب

 سمنان شهر اسالمی شورای

 جلسه نودوششمین و دویست در

 گرفت؛ صورت شورا رسمی

5 

 روزگار در سمنان متفاوت محرم برای شهر فضاسازی

 کرونایی

 سمنان شهرداری شهری خدمات معاون

 کرد؛ عنوان

6 

 شهرداری اقدام دست در و اجرایی های پروژه بررسی

 سمنان

 معاونین شورای جلسه نهمین در

 شد؛ تشریح

7 

 بلوار اداری ، تجاری ساختمان عمرانی عملیات اجرای

 عالمی اهلل آیت

 امور و فنی معاونت عمومی روابط

 :داد خبر سمنان شهرداری زیربنایی

8 

 شهر در مسکن توسعه هایپروژه خصوص در جلسه

 سمنان

 دو منطقه شهرداری عمومی روابط

 :داد خبر سمنان

9 

 اداره تربیت و اصالح کانون دیوار بندی قالب اجرای

 زندانها کل

 امور و فنی معاونت عمومی روابط

 :داد خبر سمنان شهرداری زیربنایی

10 

 امور و فنی معاونت عمومی روابط زاوقان محله سرای پروژه عمرانی عملیات اجرای

 :داد خبر سمنان شهرداری زیربنایی

11 

 یک منطقه شهرداری عمومی روابط تکایا و مذهبی هایهیئت روزانه ضدعفونی عملیات

 :داد خبر سمنان

12 

 یک منطقه شهرداری عمومی روابط فدک باغ پروژه از میدانی بازدید

 :داد خبر سمنان

13 

 زمینی در سمنان نشانی آتش ایمنطقه ایستگاه ششمین

 با مترمربع ۲۰۰ زیربنای با و مترمربع ۷۵۰ مساحت به

 شد افتتاح تومان میلیارد پنج از بیش هزینه

 آتش ای منطقه ایستگاه ششمین

 شد افتتاح سمنان نشانی

14 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 سمنان نشانی آتش ایمنطقه ایستگاه ششمین

 با و مترمربع ۷۵۰ مساحت به زمینی در

 پنج از بیش هزینه با مترمربع ۲۰۰ زیربنای

 شد افتتاح تومان میلیارد

 نشانی آتش ای منطقه ایستگاه ششمین

 .شد افتتاح سمنان

15 

 های پروژه هماهنگی و بررسی مشترک جلسه

 یک منطقه عمرانی

 زیربنایی امور و فنی معاونت عمومی روابط

 :داد خبر سمنان شهرداری

16 

 هایجلوه سوگواره" عنوان با عکاسی مسابقه

 "عاشورایی

 ورزشی و اجتماعی فرهنگی سازمان همت به

 شهر سمنان راستای در سمنان شهرداری

 :شود می برگزار کودک دوستدار

17 

 سمنان یک منطقه شهرداری عمومی روابط شهریور ۸ پارک بازسازی و مرمت آغاز

 :داد خبر

18 

 به سمنان سبز فضای درصد ۸۰ تجهیز

 آبیاری نوین هایسامانه

 سبز فضای و منظر سیما، سازمان رییس

 : گفت سمنان شهری

19 

 هایهیئت روزانه ضدعفونی مرحله چهارمین

 تکایا و مذهبی

 سمنان یک منطقه  شهرداری عمومی روابط

 :داد خبر

20 

 سمنان در ماه بهمن پایان تا آب موزه

 .شودمی اندازیراه

 21 :سمنان شهردار

 منطقه سطح در خطر پر هایملک دیوارکشی

 یک

 سمنان یک منطقه  شهرداری عمومی روابط

 :داد خبر

22 

 های گونه بذور کاشت جهت بستر سازی آماده

 سوکان گلخانه در گیاهی

 سبز فضای و منظر سیما، سازمان رئیس

 :داد خبر سمنان شهرداری شهری

23 

 همکاری جهت هماهنگی جلسه برگزاری

 پرواز بلند فرودگاه با سمنان فرودگاه مشترک

 خاور

 24 سمنان فرودگاه رسانی خدمات ارتقاء

 بازی فضای سازی ایمن جهت کفپوش نصب

 کودکان

 سمنان دو منطقه شهرداری عمومی روابط

 :داد خبر

25 

 شهروندان، رفاه و معابر بازگشایی راستای در

 کدیور، تکیه جنوب ضلع یک منطقه شهرداری

 .کرد تملک به مبادرت امالک واحد توسط

 سمنان یک منطقه شهرداری عمومی روابط

 :داد خبر

26 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 روی بر محرم ویژه خودرویی هایپرچم نصب و تهیه

 سمنان شهر هایتاکسی

 و بار نقل و حمل سازمان عمومی روابط

 :داد گزارش سمنان شهرداری مسافر

27 

 بنیاد مدیرعامل و سازندگی بسیج سازمان همکاری

 عمرانی هایپروژه پیشبرد جهت( ع) رضا امام زائر

 امور و فنی معاونت عمومی روابط

 :داد خبر سمنان شهرداری زیربنایی

28 

 باش آماده با محرم ماه رفاهی خدماتی طرح اجرای

 سمنانی پاکبان ۹۵

 پسماند مدیریت سازمان عامل مدیر

 :داد خبر سمنان شهرداری

29 

 دو منطقه شهرداری عمومی روابط بسیج بلوار گذاری جدول عملیات اتمام

 :داد خبر سمنان

30 

 یک منطقه شهرداری عمومی روابط یک منطقه  سطح دیواری نقاشی اجرای

 :داد خبر سمنان

31 

 حسینی ما" فیلم و عکس سوگواره برگزاری

 "هستیم

 بانوان امور در سمنان شهردار مشاور

 :کرد مطرح

32 

 مدیریت سازمان سازمان عامل مدیر سمنانی پاکبانان سالمت ضامن قانونمدار؛ شهروندان

 : خبرداد سمنان شهرداری پسماند

33 

 و روباز هایجوی الیروبی و پاکسازی عملیات اجرای

 سمنان یک منطقه شهرداری توسط هاکانال

 یک منطقه شهرداری عمومی روابط

 :داد خبر سمنان

34 

 شهیدان محله از برداری نخاله و پاکسازی تسطیح،

 آباد همت و نوروزی

 یک منطقه شهرداری عمومی روابط

 :داد خبر سمنان

35 

 و مذهبی هایهیئت روزانه ضدعفونی مرحله پنجمین

 تکایا

 یک منطقه  شهرداری عمومی روابط

 :داد خبر سمنان

36 

 استان ادارات بسیجی فرماندهان از تجلیل

 

 37 گرفت صورت کارمند روز مناسبت به

 سبز فضای بستر سازیآماده و تسطیح عملیات آغاز

 سینا بوستان

 فضای و منظر سیما، سازمان رئیس

 :داد خبر سمنان شهرداری شهری سبز

38 

 در امالک ممیزی طرح اجرای از شهردار بازدید

 دو منطقه

 دو منطقه شهرداری عمومی روابط

 :داد خبر سمنان

39 

 هایجداره آمیزی رنگ و نقاشی عملیات اجرای

 شهری

 فضای و منظر سیما، سازمان رئیس

 :داد خبر سمنان شهرداری شهری سبز

40 

 تاریخی خانه بازآفرینی و مرمت روند ادامه

 ها پورحسینی

 و عمران سازمان عمومی روابط

 :داد خبر سمنان شهرداری بازآفرینی

41 

 شهری؛چند سالمت برای جدی تهدیدی شیرابه

 زباله شیرابه تولید کاهش برای ساده راهکار

 پسماند مدیریت سازمان عامل مدیر

 :داد خبر سمنان شهرداری

42 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 اربعین تا عاشورا سوگواره

 

 43 :شود می برگزار محرم دوم دهه مناسبت به

 :داد خبر دو منطقه شهرداری عمومی روابط سینا بوستان در روشنایی های چراغ پایه نصب

 

44 

 خبر یک منطقه شهرداری  عمومی روابط باهنر خیابان روپیاده بازسازی و مرمت

 :داد

45 

 دوچرخه پیست ریزی آسفالت عملیات اتمام

 اتحاد بوستان سواری

 داد خبر دو منطقه شهرداری  عمومی روابط

: 

46 

 شهرداری نشانی آتش سازمان رییس .گذشت که ماهی در حریق و حادثه مورد ۱۳۲

 :داد خبر سمنان

47 

 برای نشاط ایجاد در سه منطقه شهرداری تالش

 شهروندان

 سمنان سه منطقه شهرداری عمومی روابط

 :داد خبر

48 

 مجاز مرکز جدید جاده وخاکریزی بهسازی

 ساختمانی پسماندهای تخلیه

 پسماند مدیریت سازمان عامل مدیر

 کرد؛ مطرح سمنان شهرداری

49 

 یهانیآئ یبرگزار یسمنان برا یشهردار

راه  اریس هینیحس ۹۹دهه اول محرم  یسوگوار

 کرد. یانداز

سمنان در دهه  یشهردار اریس هینیحس

 ۹۹اول محرم 

50 

 قیمورد حادثه و حر ۲۸سمنان و  یآتش نشان

 در دهه اول محرم امسال

 یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

51 

در  یزیربرنامه رامونیپ یشینشست هم اند

 یالزم برا یهارساختیخصوص فراهم نمودن ز

 کودک یطرح مزرعه گردشگر یاجرا

 52 کودک برگزار شد؛ یدر مزرعه گردشگر

شهردار سمنان در چهار حکم انتصاب جداگانه ، 

را  یمختلف شهردار یواحدها دیجد رانیمد

 منصوب کرد.

 53 سمنان یدر شهردار دیانتصابات جد

منطقه دو از شهرک  نیو معاون ریمد دیبازد 

 بهاران

54 

در سمنان رطوبت  یخانگ یدرصد زباله ها ۸۰

 دارند.

 تیریسازمان مد رعاملیبه نقل از مد

 سمنان: یپسماند شهردار

55 

منطقه  یسرپرست واحد امالک شهردار تملک ملک جنب مسجد صاحب الزمان)عج(

 :خبر دادسمنان  کی

 

56 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
در سمنان رطوبت  یخانگ یدرصد زباله ها ۸۰

 دارند.

پسماند  تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان: یشهردار

57 

شهرک  یساختمان ادار یدرصد۸۵ شرفتیپ

 افتیباز

پسماند  تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان خبر داد: یشهردار

58 

 .ردیگیسمنان شتاب م یهاباغستان یایاح 

 

59 

 یو شهرساز یمعمار دیمعارفه معاون جد 

 سمنان یشهردار

60 

 یهاسیدر سرو منیارتباط ا جادیا 

 سمنان یشهردار یکیالکترون

61 

اول سال  مهیدر ن یاهیگ یهاانواع گونه دیتول

 یجار

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

62 

 یدر راستا گرید یگام حانهیمسابقه ر 

تحقق شعار شهر دوستدار کودک و 

 کتاب در سمنان تختیپا

63 

 شهرداری سمنان گفت: کیمنطقه  ریمد بوستان امام رضا)ع( یمرمت و بازساز

 

64 

 یبستر کاشت گل ها یآماده ساز اتیآغاز عمل  

 در شهر سمنان زهییپا

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

65 

 با تصادف اثر در پراید خودروی به رسانی امداد

  در جاده از انحراف از بعد ترافیکی تابلوهای پایه

 صورت سمنان نشانان آتش توسط بسیج بلوار

 .گرفت

 آتش سازمان عمومی روابط گزارش به

 سمنان؛ نشانی

66 

 ۴۰۰ با خشک پسماند غیرمجاز خودروی توقیف

 پالستیک کیلوگرم

 پسماند مدیریت سازمان مدیرعامل

 :داد خبر سمنان شهرداری

67 

 شرکت پیشنهادی تفصیلی طرح جلسه این در

 نظر تبادل و بحث و بررسی مورد آمایش و طرح

 .گرفت قرار

 شهرداری سه منطقه تفصیلی طرح بررسی

 سمنان

68 

 شهرداری نشانی آتش سازمان رئیس گذشته روز دو در حریق و حادثه مورد ۷

 :داد خبر سمنان

69 

 مناسبتی و موضوعی هایالمان ساخت و طراحی

 زیباسازی کارگاه در

 سبز فضای و منظر سیما، سازمان رئیس

 :داد خبر سمنان شهرداری شهری

70 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 در تولید چرخه به مخلوط سرویس ۲۰۰ بازگشت

 هفته یک از کمتر

 پسماند مدیریت سازمان مدیرعامل

 کرد؛ مطرح سمنان شهرداری

71 

 در گامی شده تصفیه پساب از صنایع آب تامین

 .است تولید جهش جهت

 الملل بین امور و ارتباطات مدیریت

 عنوان کرد: سمنان شهرداری

72 

 چراغ سر و تزئینی رزینی هاینرده نصب

 فیض باغ بوستان

شهرداری سمنان خبر  کیمنطقه  ریمد

 داد:

 

73 

 برای نشاط ایجاد در یک منطقه شهرداری تالش

 شهروندان

 74 عنوان کرد: شهرداری کیمنطقه  ریمد

 در سمنان بزرگ مصلی وپاکسازی غبارروبی

 جمعه نماز نمازگزاران از استقبال

 پسماند مدیریت سازمان مدیرعامل

 :سمنان شهرداری

75 

و برنامه  میرا کنار بگذار یفرد تیرینگرش و مد

 .میمحور باش

 رانیشهر سمنان در جمع مد یشورا سیرئ

 ؛ یشهردار

76 

و  هابیفراز و نش م،یتحر ،ینوسانات اقتصاد

 یشهردار یرا برا یمشکالت هامتیعدم ثبات ق

 رقم زد.

 سیشهردار سمنان در جلسه مشترک رئ

 ؛ یشهردار رانیشورا با مد

77 

از بازار بزرگ سمنان به همراه  یمنیا دیبازد

 یشهردار یکارشناسان سازمان آتش نشان

استان  یو گردشگر یفرهنگ راثیسمنان و م

 سمنان صورت گرفت.

 یریشگیو پ یمنیاداره آموزش، ا سیرئ

 یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان

 سمنان ؛ یشهردار

78 

امام)ره( و بازار  ابانیجداره خ یپروژه بهساز

 .شودیعالء الدوله سمنان اجرا م خیش

 یفرهنگراثیم ینامه همکارتفاهم یبا امضا

 سمنان؛ یو شهردار

79 

مرکز مجاز  دیجاده جد یبازساز اتیاتمام عمل

 یساختمان یپسماندها هیتخل

پسماند  تیریسازمان مد رعاملیمد

 :سمنان یشهردار

80 

معابر در شش ماهه  زهیبه آسفالت مکان ینگاه

 ۱۳۹۹اول سال 

 یشهردار ییربنایو امور ز یمعاونت فن

 :سمنان

81 

 ما،یسازمان س سیرئ یمحمد قاسم دیس نایسم یشهرباز یباسازیز اتیادامه عمل  

سمنان  یشهردار یشهر یمنظر و فضا

 گفت؛

82 

درختان در سطح  ییرایهرس فرم و بازپ اتیعمل

 شهر

 

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

83 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
سمنان به صاحبان  کیمنطقه  یاخطار شهردار

 بیپر خطر جهت تخر یهاملک

 84 :سمنان کیمنطقه  یشهردار ریمد

سطل ۳۸۵۵۷ ییو گندزدا زهیشستشو مکان

 ۱۳۹۹زباله تر در شش ماه نخست سال 

پسماند  تیریعامل سازمان مد ریمد

 سمنان خبر داد؛ یشهردار

85 

در  دیبا فرمت جد یافتتاح طرح پالک کوب

 سمنان یمرکز یشهردار

 86 :سمنان یشهردار یمعاون خدمات شهر

سمنان از اخطار به  یشهردار کیمنطقه  ریمد

 منطقه خبر داد نیمجاز در ا ریغ یکش وارید

 87 :سمنان یشهردار کیمنطقه  ریمد

عکاسان و مداحان مسابقه ما  نیاز برتر لیتجل

 میهست ینیحس

 نیارتباطات و امور ب تیریمدسرپرست 

 :سمنان یالملل شهردار

88 

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ درختان زهییهرس پا اتیآغاز عمل  

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

89 

پارک  یایسمنان در اح یخدمات ارزنده شهردار

 کومش

مطرح  ایفرماندار سمنان در گفتگو با آر

 کرد:

90 

 


