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چاپ : چاپیرانطراح و صفحه آرا :سید نیما ریاضی

سال اول ،شماره یک

 گاهنامه فروردین1401
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

 فاز دوم نصب تابلوهای هویتی محله های شهر

مشاوره سالمت بانوان به همراه غربالگری

 الیروبی انهار موجود در مناطق سه گانه

معرفی هشتاد جاذبه ی گردشگری شهری با چل چال  دو

عملیات کف سازی تکیه پهنهالیروبی سطح داخلی دریاچه پارک کوهستان

ادامه روند ساخت میدان قومس

 افطاری روزه اولی های کودکان کار

 ارتباط پارک شقایق به مسیر گردشگری پارک کوهستان  با

ایجاد پل عابر پیاده

 شهردار سمنان از تعریف پروژه های محرک توسعه بازآفرینی در بافت
 فرسوده سمنان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی پهنه شرقی بزودی

 آغاز می شود

 شهردار سمنان از تخفیف ۵0 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی در
  بافت فرسوده شهری خبر داد

شهردار مطرح کرد :لزوم ساماندهی روزبازارهادستور شهردار برای جانمایی ساخت پارک مدرن

 گام های اساسی شهرداری برای تایید و تصویب نهایی
طرح تفصیلی

 مرتضی نژاد به وسعت  5۷3 هکتاری مساحت بافت ناکارآمد میانی سمنان اشاره
 کرد و گفت : طرح ساماندهـی پهنه شرقـی مسجد امام واقع در ضلع شرقـی این
 مسجد جنب خانه تاریخی خطیبی ها و ساماندهی پهنه جنوبی امام زاده یحیی)ع(

 از پروژه های مهم محرک توسعه این بافت در کنار احیا و مرمت ۱۸  بنای
  تاریخی هستند که عملیات اجرایی پهنه شرقی بزودی آغاز می شود

 مرتضی نژاد با بیان اینکه 30 درصد از جمعیت شهر در بافت فرسوده و تاریخی
 سکونت دارند گفت : شهرداری در راستای احیاء، بهسازی و نوسازی  این بافت
 ها، تخفیف 50 تا 60 درصدی عوارض شهری برای منازلی که در این بافت قرار

دارد، در نظر گرفته است

 شهردار سمنان خواسـتار تبیین
  برنامه های حوزه گردشـگری

 سمنان در سال جدیـد شد
 شهـردار سمنان با تاکید بر
 تحلیـل ضـرورت توسـعه

 گردشگری شهری در سمنان
 و اطراف شهر که دارای چشم

 اندازهای طبیعی، میراث
 فرهنگی و تاریخی غنی می باشند ، مدیریت گردشگری شهرداری را موظف کرد

. در این زمینه اقدام الزم صورت دهد



۲۳
بازدید معاون استاندار از اقدامات نوروزی شهرداری

رییس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری  خبر داد : 

رییس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سمنان خبرداد:

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان، گفت:

سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری سمنان گفت:

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری سمنان خبر داد:

 باغ گردی در ایام نوروز به همت مدیریت امور گردشگری

 بازدید حجه االسالم مطیعی ، نماینده ولی فیه در استان و امام جمعه سمنان از
 اتوبوس شادی کودک شهرداری سمنان

بازدید شهردار و مدیران شهری از  گلخانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز
 شهرداری سمنان در بوستان سوکان 

 بازدید شهردار و مدیران شهری از مراحل پیشرفت تکمیل تصفیه خانه فاضالب
 شهری سمنان

 برگزاری کارگاه استعدادیابی بانوان گوینده در

رادیو شهر شهرداری سمنان

 تقدیر از خادمان شهر در نوروز

 برگزاری مسابقات فوتسال جام مدافعان سالمت

 نصب المان ویژه ماه مبارک رمضان توسط سازمان سیما ،منظر و فضای سبز

برگزاری جلسه هیئت عالی سرمایه گذاری

 پایان خط کشی طولی معابر سطح شهر در نیمه
اول سال 1401

شروع عملیات احداث نشیمنگاه های جدید هاللی در بوستان بلد  مسکن مهر

 جمع آوری خودرو های فرسوده رهاشده در سطح

تقدیر از خدمات رسانی آتش نشانان سمنانی
در ایام نوروزشهر 

اجرای عملیات پیاده راه سازی در بلوار شهید سلیمانی

جمع آوری تابلوهای غیرمجاز در سطح شهر سمنان

بیست و یک مورد حادثه و حریق در هفته اول سال جاری

اجرای آسفالت و لکه گیری معابر مناطق سه گانه

 نجم سرپرست جدید سازمان فرهنگی شد

 اسکان چهار هزارو 900 مسافر نوروزی در

کمپ  زائر

       رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز
شهری شهرداری سمنان خبر داد

 عملیات مبارزه با آفت پسیل زیتون در
سطح شهر سمنان

:

 اجرای عملیات

 خط کشی ایستگاه های

 تاکسی و اتوبوس در

سطح شهر

بولتن خبری


