
 شهر و خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

(1399بررسی اخبار منتشر شده شهرداری سمنان در مطبوعات و رسانه های خبری)دی ماه   

 شهر_یصدا#

 سمنان یمرور اخبار شهردار  

 مردم انیب یروزنامه استان  

       1399  ید کمیدوشنبه   

 

 ها_رسانه# گریاز د

 سمنان یرانندگان حمل و نقل درون شهر غربالگری

 سمنان از شهرداری مشاوره و سالمت مرکز سرپرست

رانندگان حمل و نقل درون  ییکرونا یغربالگر

 در دو مرحله خبر داد. یشهر

 مناای خبرگزاری

 رانیا دادروی خبری پایگاه

  آریا خبرگزاری

 دافر کارنامه خبری پایگاه 

  

 مطبوعات# چهیاز در

 یپسماند شهردار تیریعامل سازمان مد رمدی

 سمنان:

 یهمکار جادیسمنان در ا افتبازی شهرک مهم نقش

 گذاران به شهر سمنان هیکالن شهرها و جذب سرما

 امروز دادیرو کشوری روزنامه

                                                                             

       1399  دی 1  دوشنبه   
 



 یخبر_گاهیپا

 سمنان منتشر کرد؛ یشهردار یخبر گاهپای

 

 پرسنل پرستار همسران از پرستار روز با همزمان

 شد لیسمنان تجل شهرداری

 

 سمنان یشهردار یخبر گاهیپا

 

 ها_رسانه# گریاز د

 

 شهر سمنان هیحاش یکمربند ریمس وژیرف اتعملی

 شودیاجرا م

 منایا یخبرگزار

 ایآر یخبرگزار 

 کارنامه فردا یخبر گاهیپا 

 رانیا دادیرو یخبر گاهیپا 

 احتساب یخبر گاهیپا

 استیک یلیتحل یرسانه خبر 

 



 یخبر_گاهیپا

 سمنان منتشر کرد؛ یشهردار یخبر گاهپای

 99 آذر خبر و شهر

سمنان در  یشهردار یهاتیانعکاس فعال بررسی

 هامطبوعات و رسانه

 سمنان یشهردار یخبر گاهیپا

 

 شهر_یداص

 سمنان شهرداری اخبار مرور

 

 مردم انیب استانی روزنامه  

  

       1399  دی ۲ شنبهسه

 

 مطبوعات# چهیاز در

سمنان از همسران  یبا روز پرستار شهردار همزمان

 کرد. لیسمنان تجل یپرستار، پرسنل شهردار

 روزگار روزنامه

 انیرانیاه روزنام

 بشارت نو روزنامه

جوانان یایدن کشوری روزنامه  

استان سمنان امیپ استانی روزنامه  

مردم انیب استانی روزنامه  

       1399  دی ۲ شنبهسه

 

 



 مطبوعات# چهیاز در

 :سمنان شهردار

 شهر سمنان هیحاش یکمربند ریمس وژیرف اتعملی

 شود. یاجرا م

 

 مردم انیب استانی روزنامه

                                                                            

       1399  دی ۲ شنبهسه   

 

 شهر_یصدا

 سمنان شهرداری اخبار مرور

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

  

    1399  دی 3 چهارشنبه

 



 مطبوعات# چهیاز در

 :سمنان شهردار

 

 شهر سمنان هیحاش یکمربند ریمس وژیرف اتعملی

 شود. یاجرا م

 

 امروز دادیرو کشوری روزنامه

                                                                            

       1399  دی 3 چهارشنبه  

 

 ها_رسانه# گریاز د

 

 سبز ادارات سمنان فضای کاهش

 یمنظر و فضا مایسازمان س ییو اجرا فنی معاون

 سمنان: یشهردار یسبز شهر

 منایا یخبرگزار

  ایآر یبرگزارخ 

 کارنامه فردا  یخبر گاهیپا

 رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

 



 ینفوگرافیا

 

 یآرامستان شهردار تیرمدی سازمان عملکرد

در آذر  رشیو پذ انیسمنان در حوزه امور متوف

1399 

 

 مطبوعات# چهیاز در

 دیو سرخه در بازد شهریمردم سمنان، مهد ندهنمای

 سمنان: یشهردار یعمران یاز طرح ها

 با نگاه خالقانه در شهر  یشهر های طرح

 سمنان

 استیک سراسری نامه هفته

                                                                            
 

 ها_رسانه# گریاز د

شهر سمنان از  یشهردار و شورا لیتجل نآیی

 پرستاران

  رناای خبرگزاری

 سمنان یشهردار یخبر گاهپای 

 رانیا دادیرو یخبر گاهپای 

 



 ینفوگرافیا

ده ش رشیپذ یدستگاهها زانیم یا سهمقای عملکرد

 یساختمان یپسماندها هیدر مرکز مجاز تخل

 یپسماندها یستاد سامانده یازسو یوعمران

پسماند  تیریسازمان مد یو عمران یساختمان

 99 زییسمنان در پا یشهردار

 

 ینفوگرافیا

 

 یپسماندها یستاد سامانده یا سهمقای عملکرد

پسماند  تیریسازمان مد یو عمران یساختمان

 99 زییسمنان در پا یشهردار

 

 مطبوعات# چهیاز در

الملل  نیارتباطات و امور ب تیرمدی گزارش به

 سمنان: یشهردار

سمنان از همسران  شهرداری پرستار روز با همزمان

 کرد. لیسمنان تجل یپرستار، پرسنل شهردار

 وطن اقوتی کشوری روزنامه

                     

        1399  دی3 چهارشنبه



 ینفوگرافیا

 

سازمان  ییاجرا یواحد فن یاسهمقای عملکرد

 99سمنان در آذرماه  یپسماند شهردار تیریمد

 

 محله _امیپ

 

 یمتوازن همه نقاط شهر در راستا عتوزی و توسعه  

 یانشهروندان سمن کسانی یبرخوردار

 

 یادتیبا دکتر س  امیروزنامه پ یاختصاص گفتگوی

 شهر سمنان  یاسالم یشورا سیرئ

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه  

  

1399  دی ۶  شنبه      

 



 مطبوعات# چهیاز در

شهر و  یاسالم یشورا یاعضا دیتمج نآیی در

مدافعان  یشهردار سمنان از زحمات و تالشها

 وثر و شفا عنوان شد:ک مارستانیسالمت در ب

 

 مردم انیب استانی روزنامه

                                                                          

       1399 دی ۶  شنبه
 

 ها_رسانه# گریاز د

 سمنان یکارکنان شهردار یخدمات درمان شافزای

 

 منایا یخبرگزار

 رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

 

 رشه_یصدا

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور  

 

 مردم انیب استانی روزنامه  

  

       1399  ید ۷ کشنبهی

 



 مطبوعات# چهیاز در

 شهر سمنان عنوان کرد: یاسالم یشورا سیرئ بنای

 زهیانگ ،یشهردار یاز سو یخیبه بافت تار یدگرسی

 یهابه محله یبازگشت شهروندان سمنان یبرا یا

 یمیقد

 مردم انیب یاستان روزنامه

                                                                         

        1399  ید ۷ کشنبهی

 یرسان_اطالع

 یمحمد ناظم رضو دیس یونیزیزنده تلو گفتگوی   

 یجمهور یمایشهردار سمنان در شبکه سالمت س

  رانیا یاسالم

 1399   ماهی.  هفتم دکشنبهی   

  صبح ۸/۵ ساعت

 شهر فعال سمنان معرفی موضوع با

 ریز نکیبرنامه به ل نیمشاهده و دانلود ا برای

 دییمراجعه نما

https://aparat.com/v/fG5BF 

 

 مطبوعات# چهیاز در

 سمنان: یسازمان آتش نشان سرئی

 یامداد رسان قیمورد حر 31سمنان به  نشانی آتش

 کرد.

 

 مردم انیب استانی روزنامه

                                                                             

        1399 ید ۷ کشنبهی



 مطبوعات# چهیاز در

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سرئی

 سمنان: یشهردار

 

بستر در فاز  یو آماده ساز یزیخاکر اتعملی آغاز

 سوم بوستان زائر

 

 انجوان یایدن کشوری روزنامه

                                                                             

       1399 ید ۷ کشنبهی

 

 ینفوگرافیا

 

سازمان  یاجرائ یو واحدفن طمحی بهداشت عملکرد

 زییسمنان درسه ماه پا یپسماند شهردار تیریمد

 99سال 

 



 ها_رسانه# گریاز د

 سماند در سمنانپ یآورمرکز جمع 11 جادای

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملمدی

 سمنان:

 منایا یخبرگزار

 رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

 ایآر یخبرگزار

 کارنامه فردا یخبر گاهیپا 

 احتساب یخبر گاهیپا

  استیک یلیتحل یرسانه خبر 

 ها_رسانه# گریاز د

 یاز شهرها یمیدر ن یسواردوچرخه ستپی احداث

 سمنان

 یاستاندار یو شوراها یدفتر امور شهر رکلمدی

 سمنان:

 منایا یخبرگزار

  رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

 



 مطبوعات# چهیاز در

 یاسالم یشورا یاجتماع یفرهنگ ونیسیکم سرئی

 شهر سمنان:

 یروز سمنان موضوعات فرهنگ ینامگذار مبنای

 باشد.

 

 مردم انیب استانی روزنامه

                                                                         

        1399 دی  ۸  دوشنبه  

 مطبوعات# چهیاز در

 :شهر سمنان یاسالم یعمران شورا ونیسیکم سرئی

 روز سمنان مهم است. نییدر تع عمومی اقبال

 

 مردم انیب استانی روزنامه

                                                                             

       1399 دی  ۸  دوشنبه  

 

 ینفوگرافیا

 

 99در آذرماه  یحوادث آتش سوز یکتفکی آمار

 



 شهر_یصدا

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

  

    1399  دی   ۸  دوشنبه

 

 ها_رسانه# گریاز د

 

 : سمنان شهردار

هر ش یدر شهر سمنان در راستا یبزرگ یها لپتانسی

را  یتوان چشم انداز خوب یفعال وجود دارد که م

 رقم زد.

 

 منایا یخبرگزار

 ایآر یخبرگزار 

 کارنامه فردا یخبر گاهیپا 

 احتساب یخبر گاهیپا 

 استیک یلیتحل یرسانه خبر 

 رانیا دادیرو یخبر گاهیپا 

 

 ینفوگرافیا

 

 99ات در آذرماه حوادث امداد و نج یکتفکی آمار

 



 مطبوعات# چهیاز در

 

شهر  یاسالم یشورا شیمرکز پژوهش و هما رمدی

 سمنان:

 

 کسب عنوان یدر راستا یخوب یها توانمندی سمنان

 دارد.  «رانیشهر فعال ا»

 

 مردم انیب استانی روزنامه

                                                                             

        1399 دی  ۸  دوشنبه

 مطبوعات# چهیاز در

 

 شهر سمنان: یاسالم یشورا سرئی

 

روز شهر سمنان با استان سمنان متفاوت  نامگذاری

 باشد.

 

 

 مردم انیب استانی روزنامه

                                                                             

       1399 دی  ۸  دوشنبه  

 



 شهر_یصدا

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور

 

 مردم انیب استانی روزنامه  

  

       1399  دی 9  شنبهسه  

 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 :سمنان شهردار

 

 پرسنل پرستار همسران از پرستار روز با همزمان

 شد. لیسمنان تجل شهرداری

 

 

 کار و کارگر کشوری روزنامه

                                                                             

        1399 دی 9  شنبهسه  

 مطبوعات# چهیاز در

 

 منتشر کرد: شروپی روزنامه

 

 سمنان یاز اخبار شهردار یادهگزی

 

 هیاشح یکمربند ریمس وژیرف اتعملی:سمنان شهردار

 شود. یشهر سمنان اجرا م

 

 شرویپ کشوری روزنامه
 



 مطبوعات# چهیز درا

 

شهر  یاسالم یو پژوهش شورا شیمرکز هما رمدی

 سمنان:

 

 کسب عنوان یدر راستا یخوب یها توانمندی سمنان

 دارد. «رانیشهر فعال ا»

 

 کار و کارگر کشوری روزنامه

 

 مردم انیب استانی روزنامه

       1399 دی 9  شنبهسه  
 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 یاستاندار یو شوراها یرکل دفتر امور شه رمدی

 سمنان:

 یاز شهرها یمیدر ن یدوچرخه سوار ستپی ساخت

 سمنان

 

 امروز دادیرو کشوری روزنامه

 

       1399 دی 9  شنبهسه  
 

 ها_رسانه# گریاز د

 

اج ح دیسالگرد شهادت سردار شه نیمناسبت اول به

 یمانیقاسم سل

 

 جیمقاومت بس گاهیپا انیجیو مشارکت بس همکاری با

سمنان، مرکز سالمت و مشاوره  یقدس شهردار

ادارات شهرستان  جیو حوزه مقاومت بس یشهردار

 سمنان

 

 منایا یخبرگزار

 رانیا دادیرو یخبر گاهیپا
 



 مطبوعات# چهیاز در

 

 :سمنان شهردار

 

 شهر فعال در سمنان یها لیپتانس نتبیی

 امروز دادیرو یروزنامه کشور

 سمنان استان امیپ استانی روزنامه

 وطن اقوتی کشوری روزنامه

 

       1399 دی 1۰  چهارشنبه  
 

 شهر_یصدا#

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور  

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

  

    1399  دی 1۰  چهارشنبه

 

 محله _امیپ#

 

بازار  یدر مرمت و سامانده شهرداری اقدامات  

 است. ریسمنان قابل تقد یخیتار

  

 سیئجو ر ادیبا  ص  امیروزنامه پ یاختصاص ویگفتگ

 بازار سمنان یامنا ئتیه

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

1399  دی 13 شنبه       



 ها_رسانه# گریاز د

 

 خبر داد: مناای با گو و گفت در سمنان شهردار

 

ده شاِلمان در نظر گرفته نیساخت ا یکه برا طرحی

ها و اِلمان نیترزرگاز ب یکیاست که  یاگونهبه

 آن خواهد بود نیماندگارتر

 

همزمان با  یمانیحاج قاسم سل دشهی سردار المان

در  دیشه نیبلوار همنام ا یدر ورود یشهادت و امیا

 امام رضا )ع( نصب خواهد شد دانیم یضلع شرق

 

 

 منایا یخبرگزار

 

 رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

 

 ها_رسانه# گریاز د

 

 زیون کارتخوان در شهر سمنان تجهبد یهاتاکسی

 شوندیم

 

 

  رنایا یخبرگزار

 



 مطبوعات# چهیاز در

 

 یو ورزش ی،اجتماعفرهنگی سازمان سرپرست

 سمنان: یشهردار

 

آب رودخانه  متقسی نهاد مردم و کهن نظام وجود

 یو اجرا یزیگذار در برنامه ر ریتاث یسمنان عامل

 داریپا یشهر یتوسعه گردشگر یطرح ها

 

 

 مردم انیب استانی  روزنامه

 

       1399 دی 13 شنبه  

 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 :سمنان شهردار

 

سمنان دهه فجر امسال افتتاح  شهرداری طرح ۲۰

 شود. یم

 

 مردم انیب استانی  روزنامه

 

       1399 دی 13 شنبه  
 



  ینفوگرافیا

  یآموزش_یها_شنبه

 

پسماند/گام سوم: بازبافت  تیریمد های آموزه

 کاغذ  /شماره ده افتیچرخه باز_

 

 ها_رسانه# گریاز د

 

 سمنان:  یقدس شهردار جیبس گاهپای فرمانده

 

 پرسنل  یسالمت محور برا یبرنامه ها اجرای

 

 و شهروندان مناطق و محالت محروم و کم  یشهردار

 

 سمنان برخوردار

 

 جیبس یخبرگزار

 

  ایآر یخبرگزار 

 

  رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

 

 کارنامه فردا  یخبر گاهیپا

 

 فرصت امروز  یخبر رسانه

 



 ها_رسانه# گریاز د

 

 یاستاندار یو شوراها یدفتر امور شهر رکلمدی

 سمنان  : 

 

 یهایبا مشارکت شهردار "حافظ" لمفی ساخت

 استان سمنان

 

  منایا یخبرگزار

 

 رنایا یخبرگزار

 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 سمنان خبر داد: کیمنطقه  شهرداری رپرستس

 

 کیسطح منطقه  یدر بوستان ها صندلی تاب نصب

 سمنان

 

 

 روزگار کشوری  روزنامه

 

       1399 دی 13 شنبه  

 



 مطبوعات# چهیاز در

 

حمل و نقل بار و مسافر  تیرمدی سازمان سرپرست

 سمنان: یشهردار

 

 زیبدون کارتخوان در شهر سمنان تجه یها تاکسی

 شوند. یم

 

 

 مردم انیب استانی  روزنامه

 

       1399 دی 13 شنبه  

 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 یو ورزش ی،اجتماعفرهنگی سازمان سرپرست

 سمنان: یشهردار

 

آب رودخانه  متقسی نهاد مردم و کهن نظام وجود

 یو اجرا یزیگذار در برنامه ر ریتاث یسمنان عامل

 داریپا یشهر یتوسعه گردشگر یطرح ها

 

 

 مردم انیب استانی  روزنامه

 

       1399 دی 13 شنبه  

 

 



 ها_رسانه# گریاز د

 

 سمنان :  یشهردار وشهریراد واستودی مسئول

 

 سمنان  یشهردار وشهررادی از «شهر تئاتر» پخش

 

 

  منایا یخبرگزار

 

  رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

 

 کارنامه فردا  یخبر گاهیپا

 

  ایآر یخبرگزار

 

 احتساب  یخبر گاهیپا

 

  استیک یلیتحل یخبر رسانه

 

 ها_رسانه# گریاز د

 

 دیسالگرد شهادت سردار دلها شه ناولی مناسبت به

  ؛یمانیسپهبد حاج قاسم سل

 

 محور سالمت طرح آغاز از تصویری گزارش

  سمنان شهرداری

 

 

 سمنان  یشهردار یخبر گاهیپا

 

  ایآر یخبرگزار

 

 فردا کارنامه  یخبر گاهیپا

 



 ها_رسانه# گریاز د

 

معاونان  یدر جلسه شورا یمحمد ناظم رضو دسی

 سمنان:  یشهردار

کاره از  مهیو ن یعمران های پروژه اتمام و اجرا

 است. یشهردار یها تیاولو

  منایا یخبرگزار

  وزیشهرداران ن یخبر گاهیپا

  منایا یخبرگزار

   میتسن یخبرگزار

 ها_رسانه# گریاز د

چهره شهر سمنان در سالگرد شهادت سردار  رتغیی

 یمانیسل

 

  ایآر یخبرگزار

 کارنامه فردا  یخبر گاهیپا

 احتساب  یخبر گاهیپا

  رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

  استیک یلیتحل یخبر رسانه

 

 شهر_یصدا#

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور  

 

 مردم انیب استانی روزنامه  

  

       1399  ید 1۴کشنبهی  

 



 مطبوعات# چهیاز در

 

 :سمنان شهردار

 

  یدر شهر سمنان در راستا یبزرگ یها لپتانسی

 

 فعال وجود دارد. شهر

 

 

 سراج کشوری روزنامه

 

 

 

 ها_رسانه# گریاز د

 

کارکنان  ژهیو یدوره آموزش 3۴ برگزاری

 استان سمنان یهایشهردار

 

 منایا یخبرگزار

 ایآر یخبرگزار 

 وزین شهرداران یخبر گاهیپا 

 رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

 کارنامه فردا یخبر گاهیپا 

 احتساب یخبر گاهیپا 

 استیک یلیتحل یرسانه خبر
 



 ها_رسانه# گریاز د

 

 بازار ساماندهی و مرمت در شهرداری اقدامات

 است تقدیر قابل سمنان تاریخی

 

 ایآر یخبرگزار

 کارنامه فردا یخبر گاهیپا 

 احتساب یخبر گاهیپا 

 استیک یلیتحل یانه خبررس 

   رانیا دادیرو یخبر گاهیپا 

 شهر_یصدا

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

  

    1399  دی 1۵  دوشنبه

 

 شهر_یصدا

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور  

 

 مردم انیب استانی روزنامه  

  

       1399  دی  1۶  شنبهسه   

 



 ها_رسانه# گریاز د

 

 :داد خبر سمنان شهردار معاون

 

و  یشهر تیریمد تهیکم یشیجلسه هم اند برگزاری

 99دهه فجر  یساز یفضا

 

 

 آریا خبرگزاری

 

 فردا کارنامه خبری پایگاه

 احتساب خبری پایگاه

 

 استیک یلیتحل خبری رسانه

 

  رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 یهایبا مشارکت شهردار "حافظ" لمفی ساخت

 استان سمنان

 انیرانیعصر ا کشوری روزنامه

 بشارت نو کشوری روزنامه

 جوانان یایدن کشوری روزنامه

 روزگار کشوری روزنامه

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

1399  دی  1۶  شنبهسه    



 مطبوعات# چهیاز در

 

 :سمنان شهردار

 

ه فجر امسال سمنان ده یطرح شهردار ۲۰از  شبی 

 شود. یافتتاح م

 

 

 کار و کارگر کشوری روزنامه

1399  دی  1۶  شنبهسه   
 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 یو ورزش یاجتماع فرهنگی سازمان سرپرست

 سمنان: یشهردار

 

 انداز نیگمنام در استان سمنان طن های الله عطر 

 شد.

 

 

 وطن اقوتی کشوری روزنامه

 



 مطبوعات# چهیاز در

 

 یپسماند شهردار تیریعامل سازمان مد رمدی

 سمنان:

 

 یها در جداساز یمشارکت سمنان واسی سامانه 

 درصد ارتقا داد. ۴۵پسماند را به 

 

 مردم انیب استانی روزنامه

1399  دی  1۶  شنبهسه   
 

 شهر_یصدا

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور  

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

  

    1399  دی 1۷  چهارشنبه

 

 ها_رسانه# گریاز د

 

 یپسماند شهردار تیریسازمان مد رعاملمدی

 سمنان:

 

در استفاده  هایمشارکت سمنان یدرصد ۴۵ شافزای

 وایاز س

 

  منایا یخبرگزار

  رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

 احتساب  یخبر گاهیپا

 کارنامه فردا  یخبر گاهیپا

  ایآر یخبرگزار

  استیک یلیتحل یخبر رسانه

 



 مطبوعات# چهیاز در

 

 :داد خبر سمنان شهردار معاون

 

و  یشهر تیریمد تهیکم یشیجلسه هم اند برگزاری 

 99دهه فجر  یساز یفضا

 

 

 امروز دادیرو کشوری روزنامه

 

 کار و کارگر کشوری روزنامه

 

1399  دی  1۸    پنجشنبه   

 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 :انشهر سمن یاجتماع یفرهنگ ونیسیکم سرئی

 

 یفرهنگ یو هفته ها نیسمنان تدو یفرهنگ متقوی 

 شود. یبرگزار م

 

 مردم انیب استانی روزنامه

 

1399  دی  1۸    پنجشنبه   
 



 مطبوعات# چهیاز در

 

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سرئی

 سمنان خبر داد: یشهردار

 

توسط واحد  دیجد یاهیگ یانواع گونه ها دتولی 

 99ال در س داتیتول

 

 

 شرویپ کشوری روزنامه

 

 ها_رسانه# گریاز د

 

باشگاه خبرنگاران جوان با  یاختصاص گفتگوی

پسماند  تیریو کارشناسان سازمان مد رعاملیمد

 سمنان یشهردار

 

 

 خبرنگاران جوان  باشگاه

 



 محله _امیپ

 

ه امام را ادهیپ یو گردشگر ی،اقتصادیفرهنگ رتاثی  

 دهند یم رشت نظر ؛شهروندانینیخم

 

  

 با شهروندان شهر امیروزنامه پ یاختصاص گفتگوی

راه شدن  ادهیپ ریو تاث تیرشت در خصوص  اهم

  ابانیخ

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

  

 1399  دی ۲۰ شنبه    

 

 شهر_یصدا

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور

 

 مردم انیب استانی روزنامه

  

       1399  ید  ۲1  کشنبهی

 



 ها_رسانه# گریاز د

 

سمنان  شهرداری مشاوره و سالمت مرکز سرپرست

 گفت:

 

، هدف  یو روان یسالمت جسم های مولفه ارتقاء

 "سمنان یطرح سالمت محور شهردار" یاجرا

 

  وزیفرتاک ن یخبرگزار

  ایآر یخبرگزار

 کارنامه فردا  یخبر گاهیپا

 احتساب  یخبر گاهیپا

  رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

  وزیشهرداران ن یخبر گاهیاپ

  استیک یلیتحل یخبر رسانه

 

 ها_رسانه# گریاز د

 

 یاسالم یشورا یاجتماع یفرهنگ ونیسیکم سریی

 شهر سمنان گفت:

 

 شود. یسمنان برگزار م یهفته فرهنگ ناولی

  ایآر یخبرگزار

 خبری کارنامه فردا  پایگاه

 خبری احتساب  پایگاه

  رانیا دادیرو یخبر گاهیپا

  وزیشهرداران ن یخبر گاهیپا

  استیک یلیتحل یخبر رسانه

 



 مطبوعات# چهیاز در

 

 :داد خبر سمنان شهردار

 

 در سمنان یرو ادهیپ ریمس جادای 

 

 

 استان سمنان امیپ  استانی روزنامه

 

1399  ید۲1  کشنبهی   

 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 سمنان یشهردار ینیسازمان عمران و بازآفر سرئی

 د:خبر دا

 

چاه  ینیمعدن سنگ چ برداری بهره پروانه اخذ 

 نیریش

 

 

 روزگار کشوری روزنامه

 

 بشارت نو کشوری روزنامه

 

 جوانان یایدن کشوری روزنامه

 

1399  ید۲1  کشنبهی  

 



 ها_رسانه# گریاز د

 

 منا؛یا اختصاصی گزارش

 

 .شودیتر مزنان امن برای شهر

 

 یاسیس تیخانواده و امن یاقتصاد تیامن نتأمی��

ه / رایاز کسب و کار و مشاغل خانگ تیبانوان/ حما

 شیبانوان/ افزا یبرا یاختصاص سیسرو یانداز

 زنان در شهر تیامن

 

  منایا یخبرگزار

 

 شهر_یصدا

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور  

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

  

    1399  دی ۲۲   دوشنبه

 



 مطبوعات# چهیاز در

 

منان شهر س یاسالم یشورا یفرهنگ ونیسیکم سریی

 گفت:

 

 شود. یسمنان برگزار م یهفته فرهنگ ناولی 

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

 

1399  دی۲۲  دوشنبه  
 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 سمنان یشهردار ینیسازمان عمران و بازآفر سرئی

 خبر داد:

 

چاه  ینیمعدن سنگ چ برداری بهره پروانه اخذ 

 نیریش

 

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

 

1399  دی۲۲  دوشنبه   

 



 یخبر_گاهیپا

 

 سمنان منتشر کرد؛ یشهردار یخبر گاهپای

 

و  رعصیبلوار ول یانتها یاصالح هندس اتعملی انجام

به همت  99ماه  ید ۲۰ خیتقاطع بلوار قائم از تار

شبکه حمل و نقل  یو مهندس تیریسازمان مد

 نانسم یشهردار

 

 سمنان  یشهردار یخبر گاهیپا

 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 :سمنان فرماندار

 

و  ییشهر سمنان از نخبگان اجرا یشورا اعضای 

 خوشنام هستند. یرانیمد

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

 مردم انیب استانی روزنامه

1399  دی۲۲  دوشنبه   
 



 شهر_یصدا

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور  

 

 مردم انیب استانی روزنامه  

  

       1399  دی  ۲3  شنبه سه   

 

 شهر_یصدا

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور  

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

  

    1399  دی ۲۴   چهارشنبه

 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 شهرداری کارکنان مشاوره و سالمت مرکز سرپرست

 سمنان عنوان نمود:

 

 شود. یسالم کامل م شهری اسالمت،ب پازل 

 

 مردم انیب استانی روزنامه

 

 1399  دی ۲۴ چهارشنبه 

 



 ها_رسانه# گریاز د

 

سمنان  یاداره شهر دوستدار کودک شهردار سرئی

 گفت:

 

کودکان  ینقال یجشنواره مل نینخست برگزاری

 شمیراه ابر یشهرها

 

  منایا یخبرگزار

 

  وزیفرتاک ن یخبر گاهیپا

 

 مطبوعات# چهیاز در

سمنان  یاداره شهر دوستدار کودک شهردار سرئی

 خبر داد:

 یجشنواره مل نینخست یبا برگزار نقالی هنر رونق 

 شمیراه ابر یکودکان شهرها ینقال

 کار و کارگر کشوری روزنامه

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

 مردم انیب استانی روزنامه

1399  دی ۲۴ چهارشنبه  

 



 بوعاتمط# چهیاز در

 

سمنان  یاداره شهر دوستدار کودک شهردار سرئی

 خبر داد:

 

کودکان  ینقال یجشنواره مل نینخست برگزاری 

 شمیراه ابر یشهرها

 امروز دادیرو کشوری روزنامه

 انیرانیعصر ا کشوری روزنامه

1399  دی ۲۵ پنجشنبه   

 مطبوعات# چهیاز در

 

 یسبز شهر یمنظر و فضا ما،یسازمان س سرئی

 سمنان خبر داد: یدارشهر

 

 وژیدر رف یباسازیو ز ییرایبازپ اتیعمل اجرای

 بلوار قدس یانیم

 

 

 امروز دادیرو کشوری روزنامه

 

1399  دی ۲۵ پنجشنبه   

 



 ینفوگرافیا

 

 ییو گندزدا زهیمکان یشستشو یاسهمقای عملکرد

 یزباله سطح شهرسمنان با تالش واحد فن یهاسطل

سمنان  یماند شهردارپس تیریسازمان مد ییاجرا

 99ماه  یدر هفته سوم د

 

 شهر_یصدا

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور

 

 استان سمنان امیپ استانی روزنامه

  

    1399  دی ۲9   دوشنبه

 

 مطبوعات# چهیاز در

 

 بانوان یبرا تیامن نیتأم سوی به سمنان حرکت

 

 

 امروز دادیرو کشوری روزنامه

 

1399  دی ۲9 دوشنبه  

 



 ها_رسانه# گرید از

 

 زنان در قلب شهر سمنان تامنی

 

شهر/ رونق  میقد یهازنان در بافت تیامن شافزای

 در محالت شهر

 

 

 یاسالم یشورا سیرئ «هآلبوی عباس» با گفتگو

 یامشاور رسانه «یقاسم هیسم»استان سمنان و 

 سمنان یبانوان و خانواده شهردار ریشهردار و مد

 

 منایا خبرگزاری

 

https://b2n.ir/094354 

 

 ها_رسانه# گریاز د

 

 یشهردار یو هماهنگ یزری برنامه معاونت سرپرست

 سمنان:

 

 سمنان یپنج ساله شهردار یبرنامه راهبرد نتدوی

 

  منایا یخبرگزار

  ایآر یخبرگزار

 کارنامه فردا  یخبر گاهیپا

  انریا دادیرو یخبر گاهیپا

  وزیشهرداران ن یخبر گاهیپا

 احتساب  یخبر گاهیپا

  استیک یلیتحل یخبر رسانه

 

https://b2n.ir/094354


 شهر_یصدا

 

 سمنان شهرداری اخبار مرور  

 

 مردم انیب استانی روزنامه  

  

       1399  دی 3۰  شنبه سه   

 

 مطبوعات# چهیاز در

 یشهردار یآرامستان ها تیریمد سازمان سرپرست

 سمنان خبر داد

 آرامستان سمنان یدرب ها ییبازگشا

 روزگار یکشور روزنامه

 انیرانیعصر ا یکشور روزنامه

 جوانان یایدن یکشور روزنامه

 مردم انیب یاستان روزنامه

1399  ید 3۰ شنبه سه  
 

 ها_رسانه# گریاز د

 

سمنان  یاداره شهر دوستدار کودک شهردار سیرئ

 مطرح کرد:

 

 هایدستورالعمل اجرای و نقالی هنر به نهادن ارج

 نخستین برگزاری اهداف کودک؛ دوستدار شهر

 ابریشم راه شهرهای کودکان نقالی ملی جشنواره

 

  ایآر یخبرگزار

 

 کارنامه فردا  یخبر گاهیپا

 

 احتساب  یلیتحل یخبر گاهیپا

 

  رانیا دادیرو یخبر گاهیپا
 

  وزیشهرداران ن یخبر گاهیپا

 



 ها_رسانه# گریاز د

 

اطالعات و ارتباطات  یفناور سازمان سرپرست

 سمنان: یشهردار

 

 بریالزم جهت حفظ و گسترش ف داتیتمه انجام

 در سمنان ینور

 

  منایا یخبرگزار

 

 ها_رسانه# گریاز د

 

 شهر سمنان یاسالم یعمران شورا ونیسیکم سیرئ

 گفت:

 

ان خانه سمن هیاز تصف یبرداردر بهره گذارانهیسرما

 شوند. تیحما

 

  منایا یخبرگزار

 



 ها_رسانه# گریاز د

 

 :سمنان شهردار

 

یم یحقوق کودک در سمنان راه انداز کینیکل

 .شود

 

  منایا یخبرگزار

 

 


