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سال اول ،شماره دو

 گاهنامه اردیبهشت1401
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

 برگزاری نشست شورای مشورتی کودکان و نوجوانان در شهرداری
روکش آسفالت خیابان امام حسین)ع)

آغاز طرح سهولت مشارکت شهروندی در تفکیک پسماند خشک از مبداء 

احداث نانوایی در شهرک بهاران مسکن مهر 

گروه جهادی شهرداری در رزمایش جهادگران فاطمی
تور گردشگری و بازدید از موزه گرمابه حضرت سمنان

  شهردار سمنان:

مدیریت مشکالت شهر را با رادیو شهر می توان زمینه سازی کرد

  شهردار سمنان:

 توسعه فرهنگ شهروندی با همراهی جامعه فرهنگی شتاب می گیرد

 نشست هم اندیشی شهردار با موضوع تولید دانش بنیان

جمع آوری پل های غیرمجاز سطح ناحیه دو منطقه یک

 مالقات مردمی شهردار با شهروندان سمنانی  پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت 

1401 در شهرداری سمنان برگزار شد

: توسط شهردار صورت گرفت

 تقدیر از فعاالن

 عرصه ارتباطات

 مدیریت شهری

شهردار:روابط عمومی ها می توانند محور ثقل جهاد تبیین باشند
 

 شهردار سمنان ضمن تبریک  ۲۷ اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی به فعاالن عرصه اطالع رسانی بخصوص همکاران مدیریت  ارتباطات
 و امور بین الملل شهرداری سمنان گفت : روابط عمومی ها می توانند محور ثقل جهاد تبیین باشند

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان ، در  متن پیام تبریک سید علی مرتضی نژاد، شهردار سمنان به مناسبت روز ارتباطات
  و روابط عمومی آمده است

 فرا رسیدن ۲۷ اردیبهشت ماه که در تقویم رسمی ایران اسالمی به نام “ارتباطات و روابط عمومی” نامگذاری شده است را به تمامی تالشگران حوزه های
 مختلف اطالع رسانی  به ویژه همکاران خدوم و پرتالش مجموعه مدیریت  ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان تبریک عرض نموده و معتقدم

 خدمات ارزشمند و کوشش خردمندانه این عزیزان که در جهت ایفای رسالت خطیر اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی و تسهیل خدمت رسانی به مردم
  گام بر می دارند بگونه ای است که می تواند زمینه ساز افزایش نقش شهروندان در توسعه همه جانبه شهر باشد

 آنچه که مشخص است روابط عمومی و ارتباطات، سازوکار مهم همدلی و همزبانی شهروندان و شهرداری  است و کارگزاران روابط عمومی باید مردم
داری و مردم مداری را  سرلوحه کار خود قرار داده و برای کسب رضایت شهروندی و بهبود تصویر سازمانی ، هوشمندانه و سخت کوشانه تالش کنند

امیدوارم این روز نقطه عطفی در توسعه و تحول روابط عمومی ها که می توانند محور ثقل »جهاد تبیین« قرار بگیرند ، باشد

شهردار از  معلم دیروز خود تقدیر کرد



۲۳
مشارکت بسیجیان شهرداری سمنان در رزمایش بزرگ بسیج سازندگی

تنظیف معابر شهری با کوشش شبانه روزی یاران سازمان مدیریت پسماند

عزم شهرداری در تعریض خیابان باهنر

 پرونده سالمت پرسنل شهرداری تکمیل می شود

عملیات عمرانی در سایت سوخت رسانی فرودگاه سمنان

 تجلیل از پاکبانان و کارگران سازمان مدیریت پسماند به مناسبت روز جهانی کارگر 

دیدار رئیس شورای عالی استان ها و شهردار  با خانواده شهید معماری

 همزمان با آغاز هفته معلم از مقام معلم تقدیر شد

 ضیافتی برای فرشته های کوچک جنوب شهرسمنان

برگزاری کارگاه آموزشی برای کودکان شهر

عملیات کف سازی تکیه پهنه ادامه دارد

 استفاده از طرح های جدید و اصیل در کفپوش 
 بوستان بلد

 تقدیر فرماندار از مدیر ارتباطات شهرداری سمنان

 شهرداری فاتح مسابقات والیبال بانوان 

آموزش مستمر نیروهای آتش نشان

 آتش نشانان سمنانی 1۲۹ مورد حادثه و حریق را در اولین ماه سال
جدید  پوشش دادند

کاشت 3هزار جعبه از انواع گل های فصلی در سطح شهر سمنان

 خدمات رایگان اتوبوسرانی سمنان در روز

 جهانی قدس

 جمع آوری ماهانه 100 تن الستیک
فرسوده از سطح شهر سمنان توسط

 سازمان مدیریت پسماند

  عضویت شهروندان در سامانه “سمنان من “

 به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری

  سمنان ، مسابقات تنیس روی میز  بانوان جام رمضان۶ و ۷

 اردیبهشت در سالن پینگ پنگ شهید خلیل اهلل بهرامی  در

 دو سطح پیشرفته و آماتور برگزار شد

بولتن خبری

 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با گیاهان


