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99خبرهای شهرداری سمنان در مهر ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر

نا  روز آخرین ثه از پر روزی تابستت  در حاد

 سمنا 

شانیآتش سازما  عمومی روابط  گزارش سمنا  ن

 داد؛
1 

 بالصاحب پسماند دپو سرویس ۵۹۵ آوری جمع

 سال نخست ماه شش در سمنا  شهر سطح از

۱۳۹۹ 

سماند مدیریت سازما  عامل مدیر  شهرداری پ

 داد؛ خبر سمنا 
2 

 سمنا  شهریور ۱۷ پارک بحرا  مدیریت سالن

 شودمی جابجا

 شتتهری بحرا  مدیریت و پیشتتریری اداره رییس

 :سمنا  شهرداری

3 

سنراه ۱۵۸۴۴ ست ماه شش در د  در سال نخ

جاز مرکز یه م ندیای تخل ما مانی پستت  ستتاخن

 .شدند پذیرش

سماند مدیریت سازما  عامل مدیر  شهرداری پ

 کرد؛ مطرح سمنا 
4 

توستتط  یمعابر شتتهر یزگیپاک اتیانجام عمل

 کیمنطقه  یشهردار

مات شتتهر خد عاو   قه  یشتتهردار یم  کیمنط

 :سمنا 
5 

در ستتطح  زهییپا ییاکاشتتت گل اتیآغاز عمل

 شهر سمنا 

س سیرئ ضا ما،یسازما   شهر یمنظر و ف  یسبز 

 سمنا  خبر داد: یشهردار
6 

سات  دیجد زبا یکنفرانس، م دئویسامانه و جل

 سمنا  یشهردار نیآنال

سازما  فناور ست  اطالعات و ارتباطات  یسرپر

 سمنا  خبر داد؛ یشهردار
7 

یدا ناج یا روز  نیشتتهر در پنجم ا یخو  

 مهرماه

ما  آتش نشتتان سیرئ مات ا یستتاز خد  یمنیو 

 سمنا  گفت: یشهردار
8 

سازما  فناور سمنا  یشهردار ۱۳۷ دیاز سامانه جد ییرونما ست  اطالعات و ارتباطات  یسرپر

 سمنا  خبر داد؛ یشهردار
9 

 10 یفنم مهرماه؛ د یبه مناسبت فرا رس نشا پیام شهردار سمنا  به مناسبت روز آتش

و منابع شهردار  تیریمعاو  توسعه مد کیتبر امیپ 

 نشا سمنا  به مناسبت روز آتش
11 

 یشتتهردار یمعاو  خدمات شتتهر کیتبر امیپ 

 نشا سمنا  به مناسبت روز آتش
12 

 یبر رو یوارید یمننوع نقاشتت ییاطرح یاجرا

 شهر سمنا  ییاجداره

س سیرئ ضا ما،یسازما   شهر یمنظر و ف  یسبز 

 سمنا  خبر داد: یشهردار
13 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر

نداز راه  یو بهره بردار ینصتتب، راه ا دستتن

 السالم یخودپرداز در آرامسنا  واد

سنا  سییر سمنا   یشهردار ییاسازما  آرام

 عنوا  کرد؛
14 

 یپستتماند شتتهردار تیریستتازما  مد رعاملیمد وایدر سامانه س یشهروند سمنان ۲۱۰۴ثبت نام 

 سمنا  مطرح کرد؛
15 

به رو ییادرب نا   م نوا  ستت با  یپارک 

 شوندیباز م یسمنان یمهربانویا

 16 حضرت زیرا )س(؛ الدیدر روز م

 یمشارکن یمشکالت پروژه یا یو بررس ییماینر 

 سمنا  یشهردار
17 

در  نو یز لیمبارزه با آفت پستت اتیانجام عمل

 سطح شهر سمنا 

س سیرئ ضا ما،یسازما   شهر یمنظر و ف  یسبز 

 سمنا  خبر داد: یشهردار
18 

در  یو اجنماع یفرینر نینصب بنر با مضام

 سمنا 

 یو ورزشتت یاجنماع یبه یمت ستتازما  فرینر

 سمنا  انجام شد؛ یشهردار
19 

یا محافظت در برابر باج افزار تیقابل یسازفعال

 یشهردار ییاسنمیدر س

سازما  فناور ست  اطالعات و ارتباطات  یسرپر

 سمنا  خبر داد؛ یشهردار
20 

در  یمشارکت شهروندا  سمنان شیافزا

 یپسماند خانر تیریمد

 یپستتماند شتتهردار تیریستتازما  مد رعاملیمد

 سمنا  مطرح کرد؛
21 

یزار جعبه از انواع  ۶یزار گلدا  و  ۲۵کاشت 

 در شهر سمنا  زهییپا یگل یا

س سیرئ ضا ما،یسازما   شهر یمنظر و ف  یسبز 

 سمنا  خبر داد: یشهردار
22 

و  یاجنماع یسازما  فرینر سیرئ کیتبر امیپ 

سمنا  به مناسبت روز  یشهردار یورزش

 سالمندا 

 

23 

رفاه ناتوانا   یبرا یمناسب ساز نهیکم یتالش یا 

 شهر یو کم توانا  جسم

24 

 ییا نیبا حضور شهردار سمنا  از برتر

 شد لیتجل "نا ، حرکت، برکت"جشنواره 

نا ، "جشنواره  ییا نیاز برتر لیتجل نییآ

 در سمنا  برگزار شد "حرکت، برکت

25 
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دیفر تیتر خبر عنوان خبر  

 ییمکار یخیگذارا  آثار تار هیاوقاف با سرما

 کند یم

اسنا  سمنا  در  هیریاوقاف و امور خ رکلیمد

 کرد؛ ا یشورا ب یجلسه رسم نیو پنجم صدیس

26 

کل اوقاف و امور  ریدارمدیدر د ا یخراسان یمهد به احسن شوند لیتبد یوقف ییا نیزم

 اسنا  سمنا : هیریخ

27 

اماکن منبرکه سمنا   یعموم یفضایا

 شود. یم یساماندی

اوقاف  رکلیبا مد داریدر دشهردارسمنا  

 اسنا  سمنا ؛ هیریوامورخ

28 

در  یدانیآموزش فرینگ وقف به صورت م

 مدارس اجرا شود  

 یجلسه رسم نیو پنجم صدیدر س یمحمد یمن

 شورا؛

29 

کل  ریبا مد داریدر د یدخنیطالب ب یعباسعل مردم امروز باشد ازین یدر راسنا دیوقف با

 اسنا  سمنا ؛ هیریاوقاف و امورخ

30 

خود را به  اریتحت اخن یاوقاف فضایا

 کند یمعرف یشهردار

جلسه  نیو پنجم صدیمحمد زحمنکش در س

 کرد؛ ا یشورا ب یرسم

31 

آب سمنا  را  میساله تقس ۷۰۰آموزش نظام 

 به یمرا  آموزش داد دیبا

کل اوقاف و امور  ریبا مد داریدر د هیعباس آلبو

 اسنا  سمنا ؛ هیریخ

32 

در طرح آزاد  ررید یملک بیو تخر تملک

 معابر سطح منطقه یساز

 33 خبر داد: کیمنطقه  یسرپرست امالک شهردار

اوراق مشارکت  الیر اردیلیم ۳۰۰جذب اعنبار 

 سمنا  یتوسط شهردار ۹۸سال 

سمنا   یو منابع شهردار تیریمعاو  توسعه مد

 عنوا  کرد:

34 

سناد  یاز سو یفقره مجوز حفار ۱۸۶صدور 

 یو عمران یساخنمان یپسماندیا یساماندی

 یپسماند شهردار تیریسازما  مد رعاملیمد

 سمنا  خبر داد:

35 

 36 شهر سمنا  ؛ یعمرا  شورا و یسیکم سیرئ ردیآبررم شکل بر یبه طرح گردشرر ینراه مل

و اننقال آب خام به   یلوله گذار اتیآغاز عمل

 کمربند سبز پل جهاد

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازما  س سیرئ

 سمنا  خبر داد: یشهردار

37 

 اسییا قسمنا  با مرکز اسنا  یتوسعه شهر

 شود

شهر  یشورا یاجنماع یفرینر و یسیکم سیرئ

 سمنا ؛

38 
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دیفر تیتر خبر عنوان خبر  

 یالورود سازما  آتش نشان دیجد یرویاین

 شروع به کار کردند

 39 :سمنا  گفت یسازما  آتش نشان سیرئ

 40 شهر سمنا : یعضو شورا مانع تخلفات باشد دیبا یشهر ییا مهیجر

 سمنا ؛ یتماس با سامانه آتش نشان ۴۳۴۳

 ماه تابسنا  نیدر آخر قیمورد حادثه و حر ۹۴

 یمنیو خدمات ا یسازما  آتش نشان سیرئ

 سمنا  گفت: یشهردار

41 

 یثارگریکرونا ا یماریدر مقابل ب ا یفرینر

 کردند

 42 اسنا  سمنا : یشورا سیرئ

و کاشت انواع گونه  ییرایبازپ اتیادامه عمل

 وریشهر ۸در پارک  یاییگ ییا

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازما  س سیرئ

 سمنا  خبر داد: یشهردار

43 

 یجلسه رسم نیو ششم صدیدر س هیعباس آلبو شود تیسمنا  حما یصنعن داتیتول

 کرد؛ ا یشورا ب

44 

 یسمنا  برا ییاتیظرف جیلزوم ترو

 یشهر یکشاورز یگردشرر

 45 شهردار سمنا  مطرح کرد:

 ییااتصال سازما  یدرصد ۶۰از  شیرشد ب  

 یشهردار ینور بریبه شبکه ف یشهردار

 سمنا 

اطالعات و ارتباطات  یسرپرست سازما  فناور

 سمنا  خبر داد؛ یشهردار

46 

 نیدر ب یلباس گرم و پک بهداشن عیتوز

 یپاکبانا  سمنان

 یپسماند شهردار تیریسازما  مد رعاملیمد

 سمنا  خبر داد:

47 

پسماند  تیریسازما  مد رعاملیبه نقل از مد شد یراه انداز وایسامانه س یغاتیتبل نیکمپ

 سمنا  : یشهردار

48 

شاغال  در  یپرونده سالمت برا لیتشک

 سمنا  یشهردار

 یسرپرست مرکز سالمت و مشاوره شهردار

 سمنا  خبر داد:

49 

در موکب  ینیپاکبانا  حسحضور 

 نشاط ؛بوسنا ینیاربع

 

 یپسماند شهردار تیریسازما  مد رعاملیمد

 سمنا  خبر داد:

50 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر

 افننیباعث تداوم ن تیریمد رییتغ یگای

 شودییا مبرنامه

 نیو یفنم صدیشهر سمنا  در س یشورا سیرئ

 :شورا یجلسه رسم

51 

درخواست شهروندا   نیشنریآسفالت معابر ب 

 یسمنان

52 

اداره شهر دوسندار  ییاشد  برنامه ییروند اجرا 

 شد یکودک بررس

53 

یا رتبه اول در شاخص یدارا دیمرکز اسنا  با

 باشد

 54 شهردار سمنا : یمحمد ناظم رضو دیس

بزرگ  تیظرف کیجنوب سمنا   یروسنایا

 است

شهر  یشورا یعمرا  و شهرساز و یسیکم سیرئ

 سمنا :

55 

 یمورد تماس با سامانه آتش نشان ۳۰۸۱۳

 ۹۷۳سمنا  در شش مایه نخست امسال که 

 شد . یاتیمورد آ  عمل

 یمنیو خدمات ا یسازما  آتش نشان سیرئ

 سمنا  ؛ یشهردار

56 

 ینما بررس نهیمسائل و مشکالت جلسات کم

 شد

 57 ؛با حضور شهردار 

و  یمناسبن ییاو ساخت انواع الما  یطراح  

 یدر کارگاه تجسم یموضوع

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازما  س سیرئ

 سمنا  خبر داد: یشهردار

58 

آبررم  یمشنرک برا یگذارهیسرما نامهما یپ

 شود جادیا

 59 شهر سمنا : یاسالم یشورا سیرئ

 60 شهر سمنا : یعمرا  شورا و یسیکم سیرئ اجرا شود تیفیسرخه با ک -بلوار سمنا  

سمنا  مننقل   یشهردار یگردشرر یتجربه یا

 شود

شهر  یشورا یگذار هیسرما و یسیکم سیرئ

 سمنا :

61 

 نیمسئول یآبررم از سو یطرح گردشرر

 شود یریریپ

 

 62 شهر سمنا : یاسالم یشورا سیرئ بینا
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر

را به چرخه  فیکث یتن طال کی "  وایس "

 بازگرداند. عتیطب

 یپسماند شهردار تیریسازما  مد رعاملیمد

 سمنا :

63 

جاده آبررم به کار  یمعاد  سرخه برا تیظرف

 گرفنه شود

 64 شهردار سمنا :

جاده مناسب به چشمه آبررم؛جذب  جادیا

 گذار را بدنبال دارد هیسرما

 65 شهر سمنا : یشورا یورزش و یسیکم سیرئ

شهر  یشورا یاجنماع یفرینر و یسیکم سیرئ سمنا ، شهر یمه مردم منطقه است

 سمنا :

66 

معابر آرامسنا  سمنا  انجام  یاصالح یندس

 شد

 یشهردار یآرامسنانها تیریسازما  مد سیرئ

 :سمنا 

67 

به منابع  ررید دیجلد کناب جد ۸۰۰از  شیب

 کما  اضافه شد نیرنر یاکنابخانه

 یو ورزش یاجنماع یبه یمت سازما  فرینر

 سمنا ؛ یشهردار

68 

سمنا  در دسنور  یپاکبانا  شهردار ناتیمعا

 کار قرار دارد

 69 یا؛   یماریاز ب یریشریبا یدف پ

 یشهردار یکیالکنرون ییاسروریا و سامانه

 شدند. یننراننیسمنا  ا

اطالعات و ارتباطات  یسرپرست سازما  فناور

 سمنا ؛ یشهردار

70 

 هیتصف یضلع جنوب یاز اراض یدانیم دیبازد

 خانه سمنا 

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازما  س سیرئ

 سمنا  خبر داد: یشهردار

71 

 72 آژانس مادر و کودک در سمنا  نیافنناح اول 

خدمات جامع  یننرننیسامانه ا نیاز اول ییرونما

 کودک و نوجوا  در سمنا 

 73 کودک صورت گرفت: ییمزما  با یفنه مل

عالقه مندا  قرار  اریدر اخن یورزش یفضایا

 ردیگ

 74 شهر: یشورا یورزش و یسیکم سیرئ

در  یاییگ ییاکاشت انواع گونه اتیآغاز عمل

 نایبوسنا  س

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازما  س سیرئ

 سمنا  خبر داد: یشهردار

75 
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دیفر تیتر خبر عنوان خبر  

 یو مشارکت یا یگذار هیسرما و یسیکم سیرئ شود تیدر شهر تقو یفرینگ دوچرخه سوار

 :شهر یشورا

76 

سطح شهر به مناسبت سالروز رحلت  یفضاساز

 یاکرم )ص( و شهادت امام حسن مجنب امبریپ

 شهادت امام رضا )ع( نی)ع( و یمچن

 یسازما  فرینر غاتیسرپرست واحد تبل

 سمنا  گفت: یشهردار یو ورزش یاجنماع

77 

 78 :شهردار سمنا   یمحمد ناظم رضو دیستبریک  یاننظام یرویبه مناسبت پاسداشت یفنه ن

 یاجنماع یسازما  فرینر سیرئ داشتیگرام امیپ و ورزش یبدن تیمناسبت یفنه ترببه 

 :سمنا  یشهردار یو ورزش

79 

به  یو رنر را یا یاسالم یجمهور یپرچم یا

 اینزاز در آمدند

 80 االول؛ عییمزما   با حلول ماه رب

در برابر حوادث  یعاتیضا یانباریا یمجهزساز

 افتیباز ییکنار ستیغبرمنرقبه در شهرک ب

 یپسماند شهردار تیریعامل سازما  مد ریمد

 سمنا  خبر داد:

81 

 یرویشهر بمناسبت یفنه ن یشورا کیتبر امیپ 

 یاننظام

82 

و اننقال آب خام به  یلوله گذار اتیآغاز عمل

 نایسم یسبز شهرباز یفضا

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازما  س سیرئ

 سمنا  خبر داد: یشهردار

83 

 یالملل شهردار نیارتباطات و امور ب تیریمد نما یطراح نیآنال یدوره آموزش یبرگزار

 سمنا 

84 

 85 شهر سمنا  گفت: یعمرا  شورا و یسیکم سیرئ اجرا شود تیفیبا ک یشهر یالما  یا

در  یمانیقاسم سل دیشه ادبودیساخت الما  

 است تیاولو

شهر  یشورا یو اجنماع یفرینر و یسیکم سیرئ

 سمنا  گفت:

86 

 یدر خصوص برگزار یشینشست یم اند

 بانوا  ژهیکناب و یمسابقه مجاز

 

 یشهردار یو ورزش یاجنماع یدر سازما  فرینر

 سمنا  برگزار شد؛

87 
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دیفر تیتر خبر عنوان خبر  

حق "با موضوع  یفرینر ییا امیاکرا  پ

 "نیفرزندا  بر والد

 یو ورزش یاجنماع یبه یمت سازما  فرینر

سمنا  شهر "تحقق  یسمنا  در راسنا یشهردار

 انجام شد؛ "دوسندار کودک

88 

در  یاییگ یکاشت انواع گونه یا اتیآغاز عمل  

 بوسنا  خانواده

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازما  س سیرئ

 سمنا  خبر داد: یشهردار

89 

از  نهایبهنر یجشنواره مجاز هیاخننام

 یا برگزار شد یخننیدورر

 یپسماند شهردار تیریعامل سازما  مد ریمد

 سمنا :

90 

 91 اعالم کرد: منطقه یشهردار ریقدس مد درضایحم یسبز شهر یسرانه فضا شیدر افزا ررید یگام

سمنا   یشهردار یرایور از سو سیعوامل پل

 شدند لیتجل

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریه گزارش مدب

 :سمنا  یشهردار

92 

و  یزیبرنامه ر رامو یپ یشینشست یم اند

به   یابیدسن یالزم برا نهیفرایم کرد  زم

 "کناب نختیسمنا  پا"عنوا  

 93 خانواده برگزار شد: دیام یدر فرینرسرا

اداره شهر  ییاشد  برنامه ییروند اجرا

 شد یدوسندار کودک بررس

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنا  یشهردار

94 

شهر سمنا   یبرا یاساس ازین یعموم نگیپارک

 است

 95 شهر سمنا  گفت: یعمرا  شورا و یسیکم سیرئ

و  صدیس هیشهر سمنا  در حاش یشورا سیرئ است یصادرات یباال ییاتیظرف یسمنا  دارا

شهر سمنا  به  یاسالم ینشست شورا نیدیم

 صادرات گفت: یمناسبت روز مل

96 

مشنرک معاونت  ییاپروژه یو یماینر یبررس

 ینیو سناد بازآفر

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنا  یشهردار

97 

 یشورا یاجنماع یفرینر و یسیکم سیرئ سبز سمنا  شناسنامه دار شود یفضا

 شهر سمنا  گفت: یاسالم

98 

پروژه بازارچه خود  یعمران اتیادامه عمل

 یاهلل عالم تیبلوار آ یاشنغال

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنا  یشهردار

99 
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دیفر تیتر خبر عنوان خبر  

 طیآب و مح»سمنا  در موضوع  ییاسمن

 فعال تر عمل کنند «ستیز

شهر  یاسالم یعمرا  شورا و یسیکم سیرئ

 :سمنا  گفت

100 

 یآتش نشانا  سمنان یوز پرکار برار

 ساعت گذشنه ۲۴در  قیمورد حادثه و حر ۱۰

 یمنیو خدمات ا یسازما  آتش نشان سیرئ

 سمنا  خبر داد: یشهردار

101 

شهرک  یاحداث ساخنما  ادار اتیعمل

 .افتیاتمام  افتیباز

پسماند  تیریعامل سازما  مد ریبه نقل از مد

 سمنا  : یشهردار

102 

 یسمنا  در یوشمندساز یشهردار یعزم جد

 تیریدر مد یخدمت رسان ریخدمات، مس

 را یموارتر ساخنه است یشهر

 103 اسناندار سمنا ؛ یامور عمران یمعاو  یماینر

خشک درخنا   ییرس شاخه یا اتیعمل

 وریشهر ۸کهنسال در پارک 

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازما  س سیرئ

 سمنا  خبر داد: یشهردار

104 

 

 


