
99خبرهای شهرداری سمنان دردی ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
همزمان با روز پرستار از همسران پرستار 

 شد لیسمنان تجل یپرسنل شهردار

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

1 

 در بوستان بلد یاقدامات عمران نیآغاز اول

 

 2 منطقه دو سمنان اعالم کرد: یمعاونت شهردار

شب آتش  یها مهیانفجار آپارتمان در ن

 نشانان را به محل حادثه کشاند.

 یسازمان آتش نشان یبه گزارش روابط عموم

 سمنان؛

3 

به پاکبانان  یبهداشت یهابسته عیتوز

 کرونا روسیدر مقابله با و یسمنان

پسماند  تیریسازمان مد یروابط عموم

 سمنان خبر داد ؛ یشهردار

4 

همگام با  دالشهداءینشست با قرارگاه س

 یطرح محله محور شهر

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

5 

شهر سمنان  یپسماندها یدرصد ۷ شیافزا

 لدای، شب ۹۹ زییشب از پا نیدر آخر

پسماند  تیریسازمان مد یروابط عموم

 سمنان خبر داد ؛ یشهردار

6 

با سرعت عمل  یمنزل مسکون یآتش سوز

 حافظ مهار شد ابانینشانان در خآتش

 یسازمان آتش نشان یبه گزارش روابط عموم

 سمنان

7 

ستاد  یبرگ اخطار از سو۹۱۷صدور 

 یو عمران یساختمان یپسماندها یسامانده

 ۹۹زییپادر

پسماند  تیریسازمان مد یروابط عموم

 سمنان خبرداد ؛ یشهردار

8 

ساخت مخزن سوخت موقت  یهماهنگ

 فرودگاه

 

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنان یشهردار

9 



 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
بستر  یو آماده ساز یزیخاکر اتیآغاز عمل

 در فاز سوم بوستان زائر

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

10 

ساله به داخل چاهک  ۵۰سقوط کارگر

آسانسور ساختمان در حال ساخت  واقع در 

 )عج( عصریبلوار ول

 11 سمنان خبر داد؛ یسازمان آتش نشان سیرئ

سطل زباله شستشو  ۱۸۶۴۷ زییدر فصل پا

 شدند ییوگندزدا

 یپسماند شهردار تیریعامل سازمان مد ریمد

 سمنان خبر داد؛

12 

را آتش نشانان  قیمورد حادثه و حر ۷۷

 در ماه گذشته پوشش دادند. یسمنان

 13 سمنان ؛ یشهردار یسازمان آتش نشان سیرئ

 یسطح یآب ها تیجهت هدا ویکان یاجرا

محله محور )مسکن  یدر قالب پروژه ها

 مهر(

 14 :منطقه دو یشهردار یسرپرست اداره عمران

ده ش لیپسماند خشک تحو نیشتریکاغذ؛ ب

 در ماه گذشته افتیبه غرف باز

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان خبر داد؛

15 

هرس درختان در سطح شهر  اتیآغاز عمل

 سمنان

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

16 

 یتوسط شهردار یقطعات خال یوارکشید

 کیمنطقه 

 17 :سمنان کیشهردار منطقه 

 ۸در پارک  یبهداشت سیاحداث سرو

 وریشهر

 

 18 :کیمنطقه  یشهردار یمعاون عمران



 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
)ع( ادامه نیامام حس ابانیخ یآزاد ساز

 دارد

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 سمنان یشهردار

19 

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد زاوقان ابیآس یجلسه سامانده

 سمنان یشهردار

20 

 یدر راستا یخوب یها یسمنان توانمند

 دارد. «رانیشهر فعال ا»کسب عنوان 

 یاسالم یو پژوهش شورا شیمرکز هما ریمد

 شهر سمنان:

21 

سطح  یخال یها نیزم حیو تسط یپاکساز

 کیدو منطقه  هیناح

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد

 :سمنان یشهردار

22 

 23 شهردار سمنان: شهر فعال در سمنان یها لیپتانس نیتبب

الملل  نیارتباطات و امور ب تیریبه گزارش مد کوتاه حافظ لمیاز مراحل ساخت ف دیبازد

 :سمنان یشهردار

24 

سمنان  یقدس شهردار جیبس گاهیسهم پا

 سالمت محور یبرنامه ها یاز اجرا

 25 :سمنان یقدس شهردار جیبسفرمانده 

توسط  دیجد یاهیگ یانواع گونه ها دیتول

 ۹۹در سال  داتیواحد تول

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

26 

سمنان  یمعاونان شهردار یدر جلسه شورا یتیریمد دیاحکام جد یاعطا

 توسط شهردار سمنان صورت گرفت:

27 

در سه ماه سوم  قیحادثه و حرمورد  ۲۶۹

 ۹۹سال 

سمنان  یشهردار یسازمان آتش نشان سیرئ

 خبر داد؛

28 

 

 

 29 )ع( ادامه داردنیامام حس ابانیخ یآزاد ساز



 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
مرکز مجاز  دیجاده جد یبهساز اتیعمل

 یساختمان یپسماندها هیتخل

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان مطرح کرد؛

30 

چهره شهر سمنان در سالگرد  رییتغ

 یمانیشهادت سردار سل

 یو ورزش یاجتماع یسرپرست سازمان فرهنگ

 سمنان یشهردار

31 

سطح  یدر بوستان ها ینصب تاب صندل

 کیمنطقه 

 32 :سمنان کیمنطقه  یسرپرست شهردار

 33 البیکارگروه س نیاول لیتشک 

 نیگمنام در استان سمنان طن یهاعطر الله

 انداز شد

همزمان با سالروز شهادت سردار دلها حاج 

 ؛ یمانیقاسم سل

34 

 35 :منطقه دو سمنان یشهردار ریمد در بوستان نور یعمران یها اتیعمل ییایپو

 یشهردار وشهریاز راد« تئاتر شهر»پخش 

 سمنان

 36 :اظهار کرد وشهریراد ویمسئول استود

سمنان دهه فجر  یطرح شهردار ۲۰از  شیب

 شود. یامسال افتتاح م

 37 شهردار سمنان :

یبا مشارکت شهردار "حافظ" لمیساخت ف

 استان سمنان یها

 یو شوراها یدفتر امور شهر رکلیمد

 :سمنان یاستاندار

38 

بستر در بلوار  یآماده ساز اتیآغاز عمل

 فرودگاه سمنان یورود

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

39 

 

 

 

 یدر شهردار یتیریمد دیجد یانتصاب ها

 سمنان

40 



 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 تیریمد تهیکم یشیجلسه هم اند یبرگزار

 ۹۹دهه فجر یساز یو فضا یشهر

 41 معاون شهردار سمنان خبر داد :

 یدر مرمت و سامانده یاقدامات شهردار

 است. ریسمنان قابل تقد  یخیبازار تار

 42 بازار سمنان : یامنا ئتیه سییر

در پروژه ها  عیجهت تسر یو هماهنگ یبررس 

 اهلل فجر امیدهه ا یبرا

43 

سطح  یمحله ها نیجلسه با معتمد یبرگزار 

 کیمنطقه 

44 

کندرو پروژه  نیپروژه ال یعمران اتیعمل یاجرا 

 امام حسن )ع( دانیروگذر م

45 

سپهبد حاج قاسم  دینصب المان شه

 )ع(امام رضا دانیم یدر ضلع شرق یمانیسل

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

46 

جداول در سطح  میترم داریپا تیوضع

 منطقه دو

ست اداره عمران شهردار یسرپر  یمنطقه دو 

 :سمنان

47 

 یکاشت انواع گونه ها اتیعمل یاجرا

تئاتر پارک  یآمف یدر باغچه ها یاهیگ

 کوهستان

 یسبز شهر یمنظر و فضا مایسازمان س سیرئ

 :سمنان یشهردار

48 

واقع در فاز  یخودرو پژو آرد یآتش سوز

 احمد پناه مهار شد. ابانیخ کی

 یسازمان آتش نشان یبه گزارش روابط عموم

 ;سمنان

49 

 ینیمعدن سنگ چ یبرداربهرهاخذ پروانه 

 نیریچاه ش

 یشهردار ینیسازمان عمران و بازآفر سیرئ

 سمنان خبر داد:

50 



 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 یانیجداول رفوژ م ضیتعو اتیعمل ییفاز نها 

 یرازیبزرگ ش رزایدر بلوار م

51 

،  یو روان یسالمت جسم یارتقاء مولفه ها

 یطرح سالمت محور شهردار" یهدف اجرا

 سمنان

 یسرپرست مرکز سالمت و مشاوره شهردار

 سمنان گفت:

52 

 یاسالم یشورا یفرهنگ ونیسیکم سییر

 یهفته فرهنگ نیشهر سمنان گفت : نخست

برگزار و تا هفتم  ید 3۰شهر سمنان از 

 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

 53 شود. یسمنان برگزار م یهفته فرهنگ نیاول

 54 شهر یغرب یورود یبر پروژه ها یمرور 

شهر سمنان از نخبگان  یشورا یاعضا

 .خوشنام هستند یرانیو مد ییاجرا

 55 فرماندار سمنان:

 یمرحله بسته ها نیو پنجم ستیب

 عیتوز یپاکبانان سمنان نیدرب یبهداشت

 شد.

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملیمد

 سمنان خبرداد:

56 

سپهبد  دینصب المان شه اتیعمل یاجرا

 دانیم یدر ضلع شرق یمانیحاج قاسم سل

 امام رضا )ع(

 یسبز شهر یمنظر و فضا مایسازمان س سیرئ

 :سمنان یشهردار

57 

از  یکیدر  ۴۰۵پژو  یخودرو یآتش سوز

سمنان توسط آتش  یپزشک یها کینیکل

 و مهار شد. ینشانان امدادرسان

 یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

58 



 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 کانیو پ ۴۰۵تصااادف دسااتگاه خودرو پژو 

سط آتش  یمطهر دانیوانت در م سمنان تو

 شد. ینشانان امداد رسان

شانسازمان آتش یبه گزارش روابط عموم و  ین

 سمنان: یشهردار یمنیخدمات ا

59 

سمنان، "به عنوان  یابیدرجهت دست

 برگزار شد؛ "کتاب  تختیپا

 یو ورزش یاجتماع یسرپرست سازمان فرهنگ

 سمنان گفت: یشهردار

60 

سه هم اند نیاول  حقوق کودک برگزار  یشیجل

 شد.

61 

در  یباسازیو ز ییرایبازپ اتیعمل یاجرا

 بلوار قدس یانیم وژیرف

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سیرئ

 سمنان خبر داد: یشهردار

62 

 نینخست یبا برگزار یرونق هنر نقال

راه  یکودکان شهرها ینقال یجشنواره مل

 شمیابر

 یاداره شاهر دوساتدار کودک شاهردار سیرئ

 سمنان خبر داد:

63 

 هیاز تصف یگذاران جهت بهره بردار هیسرما

 شوند تیخانه سمنان حما

شورا ونیسیکم سیرئ سالم یعمران  شهر  یا

 در نشست با فرماندار:

64 

 بوستان میشهر با ترم یبصر یاصالح فضا

 یمحل یها

 65 :سمنان یمنطقه دو شهردار ریمد

 یوندهایپ تیتقو یبرا ی،فرصت ینذر همدل

گرم  یپرس غذا۱۰۰۰ عی،توز یاجتماع

 متبرک در سالروز شهادت فاطمه زهرا)س(

سازمان مد ریمد شهردار تیریعامل  سماند   یپ

 سمنان خبرداد:

66 

سازمان مد شد ییآرامستان سمنان بازگشا یدرب ها ست  ستان ها تیریسرپر  یآرام

 سمنان: یشهردار

67 



 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
ساعت  ۴۸در  قیمورد حادثه و حر ۱3

 گذشته

 68 ؛یآتش نشانان سمنان یروز پر کار برا ۲

که درهرخانه  یگنج یکیالکترون یزباله ها

 شود. یم افتی

سازمان مد ریمد شهردار تیریعامل  سماند   یپ

 سمنان خبر داد:

69 

روز   ید 3۰،   امیشهردار کرمان با ارسال پ

 سمنان یو هفته فرهنگ یثبت زبان سمنان

ها  یرا به شهردار سمنان و همه سمنان

 گفت. کیتبر

شااهردار کرمان به مناساابت هفته  کیتبر امیپ

 سمنان یفرهنگ

70 

سمنان در  یفرهنگ یهفته ها ییبرپا

 به مردم است یخدمات ده یراستا

سالم یشورا شیمرکز پژوهش و هما ریمد و  یا

 سمنان: یشهردار

71 

 


