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99خبرهای شهرداری سمنان درآبان ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر

 ریبا مد یاریعامل سازمان هم ریجلسه مشترک مد

 منطقه سه

 یالملل شهردار نیارتباطات و امور ب تیریمد

 :سمنان

1 

و  یدر طرح آزاد ساز گرید یملک بیتملک  و تخر

 باهنر ابانیخ ضیتعر

 کیمنطقه  یسرپرست واحد امالک شهردار

 نیارتباطات و امور ب تیریدر گفتگو با مد

 سمنان: یالملل شهردار

2 

توسط  زهیباکس مکان یتقاضا یدرصد ۵۰ شیافزا

 که گذشت یدر ماه یسمنان انیهمشهر

پسماند  تیریعامل سازمان مد ریمد

 سمنان مطرح کرد؛ یشهردار

3 

احداث بوستان  یو آماده ساز حیتسط اتیآغاز عمل

 بلد

 یمنطقه دو شهردار یسرپرست اداره عمران

 سمنان گفت:

4 

در فلور باکس  یفصل یکاشت انواع گل ها اتیعمل  

 سطح شهر یها

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

5 

با سرعت عمل آتش نشانان از فاجعه بزرگ 

 شد. یریجلوگ

سمنان  یشهردار یسازمان آتش نشان سیرئ

 گفت:

6 

 یشهرها یگذار استیس یمجمع شورا نیدر دوم

 رانیفعال ا

 7 حضور شهردار سمنان؛

 شود   یتر م یجاده سالمت سمنان ورزش

 

 8 شهر سمنان گفت یاسالم یشورا سیرئ بینا

پاکبانان و رانندگان  ژهیو پیهپات ونیناسیواکس

 سمنان یشهر

پسماند   تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان خبر داد: یشهردار

9 

 "شده در  لیپسماند خشک تحو یدرصد۱۴رشد 

 گذشته ینسبت به ماهها"  وایس

 

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان مطرح کرد؛

10 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر

و  صدیعباس گلرو شامگاه شنبه در س شهر سمنان با نشاط تر شده است

شهر  یاسالم ینشست شورا نیازدهمی

 سمنان:

11 

 شود نییبودجه استان سمنان بر اساس مساحت تع

 

 12 استان سمنان: یاسالم یشورا سیرئ

برق و خط انتقال نفت در شهر  سمنان  یهادکل

 است نیخطرآفر

و مشارکت  یگذار هیسرما ونیسیکم سیرئ

 شهر سمنان گفت: یاسالم یشورا یها

13 

سبز  یدر فضا یکندوکوب و کودده اتیعمل یاجرا

 یشهر

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

14 

 یشورا یخدمات شهر ونیسیکم سیرئ ندارند یها در مجلس متول یشهردار

 شهر سمنان گفت: یاسالم

15 

سمنان به مردم شمال  کشور  یکم آب یها قتیحق

 انتقال داده شود

شهر  یاسالم یعمران شورا ونیسیکم سیرئ

 سمنان گفت:

16 

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد ریرکبیدر بلوار ام یروساز ادهیادامه نهضت پ

 سمنان یشهردار

17 

 یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان سیرئ سمنان مهار شد سیلیدر کارخانه فروس یآتش سوز

 سمنان گفت: یشهردار

18 

 یذغال در شهرک صنعت دیدر شرکت تول قیحر

 سمنان مهار شد

 یشهردار  یسازمان آتش نشان یروابط عموم

 سمنان

19 

 یستاد سامانده یبرگ اخطار از سو ۱۸۱۸صدور  

 یدر سالجار یو عمران یساختمان یپسماندها

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان خبر داد:

20 

مورد  ۱۱۱و  یمورد تماس با سامانه آتش نشان ۱۷۲۸

 در سمنان زییماه پا نیدر اول قیحادثه و حر

 21 سمنان خبر داد: یسازمان آتش نشان سیرئ
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر

آسفالت معابر در سطح  میو ترم یریلکه گ اتیعمل

 سمنان در حال اجرا است یمنطقه دو شهردار

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

22 

در  یدیتول یهزار جعبه از انواع گل ها ۵کاشت 

 سطح شهر سمنان

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

23 

نمودن خدمات بصورت  ییدر اجرا یحرکت شهردار

 است ریقابل تقد اریبس یکیالکترون

و منابع استاندار  تیریمعاون توسعه مد

 سمنان :

24 

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد شهر یکمربند جنوب یهارصد اهم پروژه

 سمنان، یشهردار

25 

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد کیروزانه آسفالت سطح منطقه  یریلکه گ

 سمنان، یشهردار

26 

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد افتیباز ینو از خودروها یهاچهره

 سمنان خبر داد

27 

 یبرا یا هیهد"با عنوان  ینقاش یمسابقه مجاز

 ")ص(  یمهربان امبریپ

هفته وحدت در  داشتیبه مناسبت گرام

 شود: یسمنان برگزار م

28 

شهر سمنان به  یاسالم یشورا سیرئ میکن لیرا به فرصت تبد یشهر یدهایتهد

 شهرها گفت: یمناسبت روز جهان

29 

شهر بر پرداخت حقوق بازنشستگان  یشورا دیتاک

 یشهردار

شهر سمنان شورا  یاسالم یشورا سیرئ

 گفت:

30 

 31 شهر سمنان گفت: یاسالم یشوار سیرئ است «یبشر دوست»سمنان شهر نمونه 

 یآزادراه در شمال سمنان شهر را محدود م جادیا

 کند

 32 شهردار سمنان گفت:

پسماند خشک در غرفه  لوگرمیک ۹۰۸۲۶ افتیدر

 سمنان افتیباز یها

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان خبر داد:

33 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر

 انیاستان سمنان ب یاسالم یشورا سیرئ توسعه استان سمنان یشبکه همدل جادیا

 کرد:

34 

مرگ راننده را به همراه  یلیتر یکمپرس یواژگون

 داشت

 35 سمنان گفت: یسازمان آتش نشان سیرئ

را بدنبال  یسمنان توسعه فرهنگ یشهردار یهاطرح

 دارد

 36 ؛یبه مناسبت روز فرهنگ عموم

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد همسطح پل فدک ریو تقاطع غ یغرب یرصد ورود

 :سمنان یشهردار

37 

 یشهر سمنان به اهال یاسالم یشورا سیرئ کیتبر

 مازندران

به نام  یاز شهر سار ینقطه ا ینام گذار شنهادپی

 سمنان

 38 مازندران یبه مناسبت روز مل

در  یآتش نشان یدستگاه خودرو کیاستقرار 

   افتیشهرک باز

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان خبر داد:

39 

 یبستر در فضا یو آماده ساز حیتسط اتیآغاز عمل

 سبز بوستان معرفت

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

40 

 هیبستر در حاش یو آماده ساز یزیخاک ر اتیعمل

 ینوروز دیبلوار شه

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

41 

 مارانیرا به ب یشاد پسماند خشک لیو تحو وایبا س

 دیکن هیخاص هد

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان خبر داد:

42 

پارک  یجداول و جداره ها یزیرنگ آم اتیآغاز عمل

 وریشهر ۸

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

43 

شهر سمنان بمناسبت  یاسالم یشورا سیرئ میقائل شو فیتعر زین یامور معنو تیفیک یبرا

 ت؛یفیک یروز مل

44 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر

در  تیفیک یپنجم بر شاخص ها یشورا دیتاک

 یشهرساز

 45 شهر سمنان گفت: یشورا سیرئ

نه عوام  م،یدلسوزانه به فکر بازنشستگان باش

 بانهیفر

 یشورا یاجتماع یفرهنگ ونیسیکم سیرئ

 شهر سمنان گفت: یاسالم

46 

کتاب  یبا هدف جمع آور« یمهربان یکتاب ها»طرح 

دانش آموزان کم برخوردار  یبرا یکمک درس یها

 شود. یاجرا م

 47 سمنان گفت: یبانوان و خانواده شهردار ریمد

 روسیمقابله با و لوگرم،دریک ۳۰۰روزانه  یآهک پاش

 کرونا

پسماند  تیریعامل سازمان مد ریمد

 سمنان خبر داد: یشهردار

48 

 یهزار گلدان از انواع گونه ها ۳۰از  شیب دیتول

 یاهیگ

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

49 

محالت همگام با طرح محله  نینشست با معتمد

 یمحور شهر

 یو منابع شهردار تیریمعاون توسعه مد

 خبر داد: منطقه سه سمنان

50 

 یها ندیفرآ یساز کپارچهیجلسه  نیششم

 مناطق سه گانه برگزار شد یشهرساز

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنان یشهردار

51 

شهر خبر  یعمران شورا ونیسیکم سیرئ سمنان یخیدر بافت تار یاحداث بلوک بزرگ شهر

 داد؛

52 

 یتمثال مبارک شهدا ،یوارید یطرح نقاش یبا اجرا

 دیسمنان خواهد درخش یمدافع حرم  بربلندا

 یو ورزش یاجتماع یسازمان فرهنگ سیرئ

 سمنان ؛ یشهردار

53 

شهر  یاسالم یشورا شیافتتاح مرکز پژوهش و هما

 سمنان

 54 شهر سمنان گفت: یاسالم یشورا سیرئ

رسول  یزندگ رهیبرتر با موضوع سبک و س ینقاش ۴

 اکرم )ص( مشخص شدند

 

 یسازمان فرهنگ یتوسط سرپرست  فرهنگ

 سمنان ؛ یشهردار یو ورزش یاجتماع

55 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر

درختان در سطح شهر  یشستشو اتیانجام عمل

 سمنان

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

56 

ها / راه  ینقش مهم سالمت کارکنان در شهردار

 مرکز سالمت یانداز

و تحول  ینوساز ،یزیردفتر برنامه رکلیمد

 سمنان مطرح کرد: یاستاندار یادار

57 

برنامه  نیجهت تدو یزیو برنامه ر ینشست هماهنگ

 تختیسمنان، پا"به عنوان  یابیها جهت دست

 "کتاب

 یو ورزش یاجتماع یدر سازمان فرهنگ

 سمنان برگزار شد؛ یشهردار

58 

 یاقتصاد هیعبور آزاد راه از جنوب سمنان توج

 دارد یشتریب

 59 شهر سمنان؛ یعمران شورا ونیسیکم سیرئ

را  ییآزاد راه از جنوب سمنان، توسعه روستا جادیا

 بدنبال دارد

 60 شهرستان سمنان یاسالم یشورا سیرئ

 یشورا یاجتماع یفرهنگ ونیسیکم سیرئ شهر سمنان کمک کنند ییبایادارات به ز

 شهر سمنان؛ یاسالم

61 

در گردنه آهوان و  یلیدستگاه تر تصادف دو

 ینشانان سمنانآتش یامدادرسان

 یسازمان آتش نشان یبه گزارش روابط عموم

 ;سمنان

62 

کودکان در  ینقال یجشنواره مل رخانهیاستقرار دب

 یشهردار یو ورزش یاجتماع یسازمان فرهنگ

 سمنان

 یو ورزش یاجتماع یسازمان فرهنگ سیرئ

 سمنان گفت: یشهردار

63 

سطل  یوکاورها لیر یمرمت و بازساز اتیآغاز عمل

 زباله سمنان

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان خبر داد؛

64 

بستر در  یو آماده ساز حیتسط ،یزیخاک ر اتیعمل

 سبز بوستان مسافر یفضا

منظر  مایسازمان س سیرئ یمحمد قاسم دیس

 :سمنان یشهردار  یسبز شهر یو فضا

65 

داشت  یشهردار سمنان به مناسبت گرام امیپ 

 هفته کتاب

66 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر

 67 شهر سمنان: یاسالم یشورا سیرئ است رینقش کتاب در رشد جوامع انکار ناپذ

 فتیپاکبانان ش ژهیو یآموزش یکارگاه آموزش نیاول

 شب برگزار شد.

پسماند  تیریسازپان مد رعاملیبه نقل از مد

 سمنان یشهردار

68 

کتاب  یعنی خ،یصدف تار نیگوهر علم در گران بهاتر

 گرفته است. یجا

 یاجتماع یسازمان فرهنگ سیرئ کیتبر امیپ

سمنان  به مناسبت هفته  یشهردار یو ورزش

 یکتاب و کتابخوان

69 

محوطه مجتمع مسکن مهر در  یو سامانده یرسازیز

 شورا ابانیخ

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنان یشهردار

70 

 یالمان ها یطراح رامونیپ یشینشست هم اند

 کتاب

 تختیسمنان، پا"به عنوان  یابیدرجهت دست

 برگزار شد؛ "کتاب 

71 

پاکبانان  ژهیموتوسوران و یمنیا شیهما یبرگزار

 یسمنان

پسماند  تیریسازپان مد رعاملیبه نقل از مد

 سمنان یشهردار

72 

 یشهرساز ندیفرآ یساز کپارچهیجلسه  نیهفتم

 مناطق سه گانه برگزار شد

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریه گزارش مدب

 :سمنان یشهردار

73 

 یکارکنان شهردار ابتید یطرح غربالگر یاجرا

 سمنان

 74 صورت گرفت؛ ابتیهمزمان با هفته د

سمنان با  یشهردار ۱۳۷سامانه  یها تیفعال

 شود. یتر م ی، قو یاستفاده از توان خارج سازمان

به  یخدمات رسان ۱۳۷ یها تیفعال یبا ارتقا

 .شود یم لیتسه یشهروندان سمنان

75 

مبادله  تیسا جادیا»و « کتاب فیتال» یهانامهتفاهم

 .در سمنان مبادله شد« کتاب

نشان  یسمنان برا یابیدست یدر راستا

 ران؛یکتاب ا تختیپا

76 

 هیمرکز مجاز تخل دیجاده جد یبهساز اتیاعمل

 یساختمان یپسماندها

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان مطرح کرد؛

77 

سبز  یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ یو ساخت المان کتاب در کارگاه تجسم یطراح

 سمنان خبر داد: یشهردار یشهر

78 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر

 یشهردار یهاآرامستان تیرینقش سازمان مد

 است یسمنان در بحران کرونا ستودن

 79 شهردار سمنان:

 ئتیو ه ییربنایو امور ز یجلسه مشترک معاونت فن

 یکیسازمان حمل و نقل تراف رهیمد

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنان یشهردار

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


