
99خبرهای شهرداری سمنان درآذر ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 داشتیبه مناسبت گرام یشهر یفضاساز

 در سمنان جیهفته بس

سازمان  یطیمح غاتیبه همت واحد تبل

سمنان  یشهردار یو ورزش یاجتماع یفرهنگ

 :انجام شد

1 

شهردار سمنان با  یمحمد ناظم رضو دیس

به  را جیهفته بس دنیفرا رس ،یامیصدور پ

 گفت . کیو آحاد مردم تبر انیجیبس

شهردار سمنان به مناسبت آغاز هفته  امیپ

 جیبس

2 

را به ملت  جیهفته بس یامیبا صدور پ

سلحشور استان سمنان  انیجیو بس رانیا

 گفت. کیتبر

 یو ورزش یاجتماع یسرپرست سازمان فرهنگ

 :سمنان یشهردار

3 

پر رنگ در پروژه بزرگ کمربند  یقدمها

 یجنوب

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

4 

فرهنگ اهداء خون، ضمانت کننده  جیترو

 سالمت جامعه است

 یو ورزش یاجتماع یسرپرست سازمان فرهنگ

 سمنان؛ یشهردار

5 

و امور  یمعاونت فن یدانیم دیبازد

 یمناسب ساز یدر راستا ییربنایز

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

6 

آماده باش و تالش فداکارانه پاکبانان 

 معابر یرفع آبگرفتگ یبرا یسمنان

 یپسماند شهردار تیریعامل سازمان مد ریمد

 سمنان مطرح کرد؛

7 

شهر سمنان  یشورا یاسالم یشورا سیرئ یاز حقوق شهروند تیحما یعنی جیبس

 عنوان کرد:
8 

 ری)ع( در مس نیامام حس ابانیخ

 ییبازگشا

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنان یشهردار
9 

 یسمنان راه انداز یسامانه پرتو شهردا

 شد

اطالعات و ارتباطات  یسرپرست  سازمان فناور

 سمنان ؛ یشهردار
10 

 یروزانه نخاله ها یو جمع آور یپاکساز

 از سطح شهر یعمران

پسماند  تیریعامل سازمان سازمان مد ریمد

 سمنان خبر داد: یشهردار
11 

 یمعاونت خدمات شهر یهاتیفعال

 سمنان با قدرت ادامه دارد یشهردار

 

 12 سمنان؛ یشهردار یمعاون خدمات شهر

 یلزوم مشارکت کودکان در طراح

 یشهر یفضاها

 13 کرد: دیشهردار سمنان تاک



 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 یپنج ساله شهردار یبرنامه راهبرد

 یمناسب برا یتواند بستر یسمنان م

و نخبگان شهر سمنان  رانیساکنان، مد

توسعه  نهیدر زم یتفکر و همفکر یبرا

 شهر باشد. یآت

پنج  یبرنامه راهبرد نیتدو یانیم یگام ها

 سمنان یساله شهردار

14 

ر ب میسمنان تصم یدولت یچرا دستگاه ها

 گرفته اند؟ یکم کار

شهر سمنان خطاب به  یاسالم یشورا سیرئ

 مسئوالن استان:

15 

هر  یمامور به خدمت شهردار یروهاین

 خود بازگردند گاهیبه جا عتریچه سر

شهر سمنان خواستار  یاسالم یشورا سیرئ

 شد:

16 

بنفشه در  یکاشت گل ها اتیادامه عمل

 سطح شهر سمنان

  یسبز شهر یمنظر و فضا مایسازمان س سیرئ

 :سمنان  یشهردار

17 

 یشود که برا میتنظ یتعرفه ها طور

 نکند جادیشهروندان مشکل ا

 18 شهر سمنان: یاسالم یشورا سیرئ

 یاز فعاالن خبر یجمع یاستعفا لیدل

 اعالم شود« شفاف»

 19 شهر سمنان گفت: یاسالم یشورا سیرئ

ستاد  یبرگ اخطار از سو 628صدور 

و  یساختمان یپسماندها یسامانده

 99 زییپا در یعمران

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان مطرح کرد؛

20 

 یمورد تماس با سامانه آتش نشان 2047

 در آبان قیمورد حادثه و حر 80سمنان و 

 99ماه 

 یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

21 

مردم سمنان  ادیباغ راه ها در  یایطرح اح

 ماند یم

شهر  یاسالم یعمران شورا ونیسیکم سیرئ

 سمنان:

22 

شهر سمنان « محرک توسعه» یطرح ها

 شود یبررس

شهر  یاسالم یعمران شورا ونیسیکم سیرئ

 سمنان:

23 

 لیتحو پسماند خشک یدرصد 50رشد 

 " وایس "شده در

 

 یپسماند شهردار تیریعامل سازمان مد ریمد

 سمنان مطرح کرد؛

24 

استان از  یها یشهردار یریبهره گ لزوم

 یتجارب شهر دوستدار کودک شهردار

 سمنان

 

 سمنان: یاستاندار یامور شهر رکلیمد

 

25 



 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
انتقال  یسمنان برا یشهردار یآمادگ

 گریتجارب شهر دوستدار کودک به د

 استان یها یشهردار

 26 شهردار سمنان گفت :

تحقق شهر  یبرا یخوب یهاسمنان اقدام

 دوستدار کودک انجام داده است

امور  یالملل نیها و مجامع باداره سازمان سیرئ

 :وزارت کشور گفت المللنیب

27 

توسعه ورزش  یدر راستا گرید یخدمت

 یهمگان

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنان یشهردار

28 

مجاز درختان در  ریهرگونه قطع و هرس غ

 سطح شهر سمنان جرم است

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

29 

 یها تیمردم با محدود یلزوم همراه

 آرامستان ییکرونا

 یشهردار یآرامستانها تیریسازمان مد سییر

 کرد: دیسمنان تاک

30 

 یرویامام رضا)ع( ن کینیکل یبا همکار

 استان سمنان یانتظام

ا کرون یسمنان غربالگر یشهردار کارکنان

 شوند یم

سرپرست مرکز سالمت و مشاوره کارکنان 

 :سمنان یشهردار

31 

و امور  یمشترک معاونت فن دیبازد

اداره کل  یو کارشناس فن ییربنایز

 زندانها

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنان یشهردار

32 

که  یدر هفته ا قیحرمورد حادثه و 26

 گذشت

 یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان سییر

 سمنان خبر داد، یشهردار

33 

بازار  یکف ساز ییاجرا اتیشروع عمل

 بزرگ

سمنان خبر  یشهردار یخیبافت تار تیریمد

 داد:

34 

 پارک نینخست یبررس یشیجلسه هم اند

 کودک و نوجوان در سمنان یتخصص

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

35 

 میس یب ییویو ارتقاء شبکه راد تیتقو

 سمنان    یآتش نشان

 36 خبر داد: سمنان یسازمان آتش نشان سیرئ

سمنان از  یخیتار یتوجه به استخرها

 است یشهر تیریاهداف مد

 یاسالم یعمران شورا ونیسیکم سیرئ

 شهرسمنان:

37 

 یچمن مصنوع نیاحداث زم اتیآغاز عمل

مجتمع "امام رضا)ع( در  یدر محله اسالم

 "چهارصد دستگاه

 

 38 سمنان خبر داد: یمنطقه سه شهردار ریمد



 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 یدر فضا ها یباسازیز یطرح ها یاجرا

 سبز شهر سمنان

منظر و  مایسازمان س سیرئ یمحمد قاسم دیس

 گفت: سمنان  یشهردار  یسبز شهر یفضا

39 

جهت اصالح  یحفار اتیعمل یاجرا

 امام )ره( ابانیانشعاب آب خ

 یفضاها ینیسازمان عمران و بازآفر استیر

 سمنان گفت: یشهردار یشهر

40 

 تیریو مد یابیاز سامانه مکان  ییرونما  

 یشهردار یناوگان حمل و نقل و موتور

 سمنان

اطالعات و ارتباطات  یسرپرست  سازمان فناور

 سمنان خبر داد؛ یشهردار

41 

عکس " یجشنواره مل نیفراخوان نخست

 منتشر شد "ارانیشهر

 یو ورزش یاجتماع یبه همت سازمان فرهنگ

 سمنان ؛ یشهردار

42 

در  یباسازیو ز یطراح اتیآغاز عمل

 یسبز شهر یفضا

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

43 

در شهر  یماندگار یهنر یفرهنگ یفضاها

 کرد میخواه جادیسمنان ا

و  یاسالم یشورا شیمرکز پژوهش و هما ریمد

 سمنان : یشهردار

44 

 یاز سو یهنر یمل یدو ساالنه ها

 شود یسمنان برگزار م یشهردار

 45 شهر سمنان : یاسالم یشورا سیرئ

در گردنه آهوان  یلیتصادف دو دستگاه تر

 ینشانان سمنانآتش یبا امدادرسان

 یسازمان آتش نشان یبه گزارش روابط عموم

 سمنان؛

46 

شهر سمنان  یاسالم یشورا ینگاه فرهنگ

 دارد انیدر شهر جر

استان  یکل فرهنگ و ارشاد اسالم ریمد

 سمنان:

47 

ن سمنا یاستاندار رعاملیپدافند غ دیبازد

 از مرکز دفن سمنان

 یپسماند شهردار تیریعامل سازمان مد ریمد

 سمنان مطرح کرد؛

48 

پروژه بزرگ پهنه  ییآغاز مراحل اجرا

 یشرق

سمنان خبر  یشهردار یخیبافت تار تیریمد

 داد:

49 

روز حسابدار را به  دنیفرا رس یامیدر پ

همکاران زحمتکش و پرتالش در 

سمنان  یشهردار یمختلف مال یهاحوزه

 گفت. کیتبر

 یو منابع شهردار تیریمعاون توسعه مد

 :سمنان

50 

برق از محوطه  یدکل ها ییجابجا

 آب پخش کن سمنان یگردشگر

 51 شهردار سمنان خواستار شد:

با نصب کفپوش  یطیمح یفضاساز جادیا

 در فاز سوم بوستان سرو یرنگ یها

 

 52 کرد: انیمنطقه دو ب یشهردار یروابط عموم



دیفر تیتر خبر عنوان خبر  
شانزدهم آذر روز  دن،یفرا رس یامیپ یط

 گفت کیدانشجو را تبر

 یو ورزش یاجتماع یسازمان فرهنگ سیرئ

 :سمنان یشهردار

53 

بلوار  یانیجداول رفوژ م میترم اتیعمل

 محراب

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنان یشهردار

54 

با طرح  یفرهنگ یتمام دستگاه ها

 کتاب همراه شوند تختیپا

 55 شهر سمنان: یاسالم یشورا سیرئ بینا

و مشارکت  یگذار هیسرما ونیسیکم سیرئ میسمنان بدهکار یخیهنوز به بافت تار

 شهر سمنان: یاسالم یشورا یها

56 

شهر  یاسالم یعمران شورا سونیکم سیرئ اجرا شود نیبوستان ها نو یمعمار

 سمنان:

57 

سمنان  یخدمات ارزشمند امروز شهردار

 دهد یخود را نشان م گریدهه د 2

 58 شهرستان سمنان: یاسالم یشورا سیرئ

 روند یریگیپ رامونیپ ینشست هماهنگ

عکس  یمل یهامصوبات جشنواره یاجرا

راه  یکودکان شهرها یو نقال ارانیشهر

 رانیا شمیابر

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

59 

 یشرکتها ندگانیاز نما رعاملیمد لیتجل

 یبه پاس زحمات شبانه روز یخدمات

پسماند  تیریسازمان مد یروابط عموم

 سمنان خبر داد: یشهردار

60 

شهر  یاسالم یشورا سیرئ بیحضور نا

 منطقه سه یسمنان در شهردار

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

61 

واقع در  206پژو  یخودرو یآتش سوز

 نماز سمنان مهار شد. دانیم

 یسازمان آتش نشان یبه گزارش روابط عموم

 ;سمنان

62 

ه با مقابل ژهیو یبسته ها یپاکبانان سمنان

 کردند. افتیکرونا در

 یپسماند شهردار تیریعامل سازمان مد ریمد

 سمنان ؛

63 

 محافظت از یبرا یکیپوشش پالست جادیا

 درختان پالم در سطح شهر سمنان

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

64 

پارک ها و بوستان  یو بهساز یدگیرس

 سطح منطقه دو یها

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

65 

قابل شرب  یشبکه آبرسان یاجرا

 افتیدرفازدوم شهرک باز

 

 

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد

  :سمنان خبرداد

 

66 



 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
راه  یبررس رامونیپ یشینشست هم اند

و  کتاب لیسامانه تبد“تکوا  تیسا یانداز

 ”در شهر سمنان یاثر هنر

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

67 

 یکاشت انواع گونه ها اتیآغاز عمل

 نایسم یدر شهرباز یاهیگ

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

68 

مانع از  ینشان سمناناقدام به موقع آتش

 دختر جوان شد یخودکش

 69 سمنان گفت: یسازمان آتش نشان سییر

جک  یسوار یخودرو یآتش سوز

 به پل جهاد دهینرس

سمنان  یسازمان آتش نشان یروابط عموم

 گزارش داد؛

70 

با نگاه خالقانه در شهر  یشهر یطرح ها

 سمنان

مجلس در بازدید از پروژه های  ندهینما گلرو

 شهرداری سمنان گفت:

71 

اداره کل پست استان  نیب یاتوافقنامه

سمنان در خصوص  یسمنان و شهردار

 یرحضوریارائه غ یدوجانبه برا یهمکار

سمنان به امضا  یاز خدمات شهردار یبرخ

 . دیرس

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

72 

سمنان در انتظار  یشرق یورود یسامانده

توسط  یقانون یها یاقدامات و هماهنگ

 یاداره کل راه و شهرساز

 73 :شهردار سمنان گفت

و دوچرخه  یرو ادهیپ ریمس یمسطح ساز

 در مجموعه نشاط مهر

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

74 

 تافیدر شهرک باز اقدامات مقابله با کرونا

 همچنان ادامه دارد

پسماند  تیریعامل سازمان سازمان مد ریمد

 سمنان خبر داد: یشهردار

75 

سبز  یدر فضا یباسازیز یطرح ها یاجرا

 یشهر

  یسبز شهر یمنظر و فضا مایسازمان س سیرئ

 :سمنان  یشهردار

76 

بر  دیبا تاک یحقوق شهروند تیرعا

 معابر در سطح منطقه دو یسامانده

 77 :سمنان یمنطقه دو شهردار ریمد

 یمشاغل خانگ یدیعرضه محصوالت تول

 دارد. تیبه تقو ازیسمنان ن

 داریاستان سمنان در د یاسالم یشورا سیرئ

 سمنان: یاستاندار یکل امور اقتصاد ریبا مد

78 

چراغ  هیمونتاژ و نصب پا اتیعمل یاجرا

 استاندارد دانیدر م یپارک یها

 

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

79 



 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 برگزار یشهرساز تهیجلسه کم نیازدهمی

 شد

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

80 

 یبا واژگان سمنان یشهر یهنرسازه ها

 شود یمعرف

 یشورا یاجتماع یفرهنگ ونیسیکم سیرئ

 شهر سمنان:

81 

 یو آماده ساز یزیخاک ر اتیعمل یاجرا

 استخر امام رضا )ع( هیبستر در حاش

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

82 

شهردار سمنان به مناسبت  کیتبر امیپ

 حمل و نقل یروز مل

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنان یشهردار

83 

گذاران حوزه پسماند در  تهران به  هیسرما

 شوند یسمنان معرف یشهردار

 84 شهر سمنان: یاسالم یشورا سیرئ

شهردار سمنان به مناسبت روز  کیتبر امیپ 

 حمل و نقل یمل

85 

سازمان  سییرمیر شریفی  کیتبر امیپ حمل و نقل یبه مناسبت روز مل

 شبکه حمل ونقل یو مهندس تیریمد

  :سمنان شهرداری

86 

سازمان حمل و نقل  سییرکاشی   کیتبر امیپ حمل و نقل یبه مناسبت روز مل

  :سمنان شهرداریبار و مسافر

87 

گذاران حوزه پسماند در  تهران به  هیسرما

 شوند یسمنان معرف یشهردار

 88 شهر سمنان: یاسالم یشورا سیرئ

 شنهاداتیپ افتیدر یبرا یسامانه ا

 شود یم جادیا  یخالقانه شهر

و  یاسالم یشورا شیمرکز پژوهش و هما ریمد

 سمنان: یشهردار

89 

فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج قدس 

با حکم  یسمنان در مراسم یشهردار

فرمانده بسیج  ادارات شهرستان سمنان ، 

 منصوب شد

 یقدس شهردار جیبس گاهیپا دیفرمانده جد

 سمنان منصوب شد

90 

با  لدایشب  یخانوادگ یجشنواره مجاز

 "شوچره"عنوان 

 یشهردار یو ورزش یاجتماع یسازمان فرهنگ

 کند؛ یسمنان برگزار م

91 

 وژیدر رف یباسازیز یطرح ها یاجرا

 یبلوار گلستان شرق یانیم

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

92 

انبار تن پسماند خشک از 2یجمع آور

 یدر جاده نظام رمجازیغ یعاتیضا

 

 یپسماند شهردار تیریعامل سازمان مد ریمد

 سمنان خبرداد:

93 



دیفر تیتر خبر عنوان خبر  
 یپسماند شهردار تیریعامل سازمان مد ریمد ستیزباله ن یجا ریبا یها نیزم

 سمنان:

94 

امام  ابانیملک خ بیدر خصوص تخر هیاطالع 

 )ره( ینیخم

95 

م انجا دیسولچه پل سف یآبگرفتگرفع 

 شد.

پسماند  تیریسازمان مد یروابط عموم

 سمنان خبر داد : یشهردار

96 

در  یباسازیو ز یطراح اتیاتمام عمل

 یبلوار فردوس یلچک

منظر و  مایسازمان س سیرئ یمحمد قاسم دیس

 :سمنان  یشهردار  یسبز شهر یفضا

97 

 وانت سانین یخودرو یآتش سوز

 

 یسازمان آتش نشان یروابط عمومبه گزارش 

 سمنان

98 

شهردار سمنان  ،یمحمد ناظم رضو دیس

سالروز والدت حضرت  یامیدر پ

 گفت. کی)س( و روز پرستار را تبرنبیز

شهردار سمنان به مناسبت والدت  کیتبر امیپ

 )س( و روز پرستارنبیحضرت ز

99 

 یوندایه یسوار یخودرو یآتش سوز

 توسان

 یسازمان آتش نشان یبه گزارش روابط عموم

 :سمنان

100 

از شش پرستار شرکت کننده در  لیتجل

 الدیمسابقه کتاب بانو به مناسبت م

 )س(و روز پرستار نبیحضرت ز

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 

 شهرداری سمنان:

101 

 یو ورزش یاجتماع یسازمان فرهنگ سیرئ 

روز پرستار را به  یامیسمنان در پ یشهردار

 گفت. کیعرصه تبر نیتالشگران ا یتمام

102 

)س( و روز نبیحضرت ز الدیبه مناسبت م

 شد لیپرستار تجل

 الملل نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

103 

 شد لی)س( و روز پرستار تجلنبیحضرت ز الدیبه مناسبت م


