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98خبرهای شهرداری سمنان در فروردیه ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 سائزاٖ ٚ ٔسافزاٖ ِش اسسمثاَ در سٕٙا٘ی خاوثاٖ ۷0

ْ ٞطسٓ  فؼاَ تاش آٔادٜ حاِر تٝ ساػسٝ 24 تصٛرذ أا

 .تاضٙذ ٔی

 ضٟزداری خسٕا٘ذ ٔذیزیر ساسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 داد؛ خثز سٕٙاٖ

1 

 تحزاٖ ٔذیزیر سِٛٝ در ٘ٛرٚسی ٔسافزاٖ اسىاٖ

 سٕٙاٖ ضٟزداری

 2 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزدار

 تار٘ذٌی سٔاٖ در دٚ ٔٙطمٝ  ضٟزداری وأُ تاش آٔادٜ

 

 3 داد؛ خثز دٚ ٔٙطمٝ ضٟزداری ٔذیز

 تا دیذار در سٕٙاٖ اسساٖ در فمیٝ ِٚی ٕ٘ایٙذٜ اسر زمذیز لاتُ سٕٙاٖ ضٟز ضٛرای ٚ ضٟزداری الذأاذ

 سٕٙاٖ؛ ضٟزدار ٚ ضٛرا اػضای

4 

 ٚ آتٍزفسٍی رفغ تزای سٕٙا٘ی خاوثا٘اٖ فذاوارا٘ٝ زالش

 ٌذضسٝ ضة ٞای سیالب خاوساسی

 ضٟزداری خسٕا٘ذ ٔذیزیر ساسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 داد؛ خثز سٕٙاٖ

5 

 ٚ ٔٙظز سیٕا، ساسٔاٖ خزسُٙ زٛسط ٘ٛرٚسی خذٔاذ ارائٝ

 سٕٙاٖ ضٟزداری ضٟزی سثش فضای

 سثش فضای ٚ ٔٙظز سیٕا، ساسٔاٖ سزخزسر

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری ضٟزی

6 

 ایٕٙی خذٔاذ ٚ ٘طا٘ی آزص ساسٔاٖ رئیس سٕٙا٘ی ٘طا٘اٖ آزص تزای خزوار ضة

 داد؛ خثز سٕٙاٖ  ضٟزداری

7 

 ضٟز در زفزیحی ٚ زجاری ٚاحذٞای احذاش ٚ ا٘ذاسی راٜ

 سٕٙاٖ

 ٚ ضٟزی ٔطاغُ سأا٘ذٞی ساسٔاٖ ٔذیزػأُ

ٜ ٞای  خثز سٕٙاٖ ضٟزداری وطاٚرسی فزآٚرد

 داد؛

8 

 ضٟزی ٞای زاوسی أا٘سذار ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ را٘ٙذٌاٖ اس زمذیز

    سٕٙاٖ

 أٛر دفسز وُ ٔذیز ٚ سٕٙاٖ ضٟزدار حضٛر تا

 تزٌشار سٕٙاٖ اسسا٘ذاری فزٍٞٙی ٚ اجسٕاػی

 ضذ؛

9 

 اس خس رٚس3 ساخسٕا٘ی خسٕا٘ذٞای زخّیٝ ٔزوش جادٜ

 ضذ ٚزسطیح ززٔیٓ سیُ

 ضٟزداری خسٕا٘ذ ٔذیزیر ساسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 داد؛ خثز سٕٙاٖ
10 

 سدزی آسٕاٖ رصذ تز٘أٝ تا 98 ساَ چٟارضٙثٝ ٘خسسیٗ

 ضذ

 ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی ساسٔاٖ سزخزسر

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری
11 

 تاسٌطایی آٔادٜ دیٍز ّٔه یه زّٕه تا جٓ جاْ تّٛار

. ضذ

 12 داد؛ خثز دٚ ٔٙطمٝ ضٟزداری ٔذیز

 خاوثاٖ 56 ٚلفٝ تی زالش تا سیالب ٔسیزٞای خاوساسی

 یافر ازٕاْ

 ضٟزداری خسٕا٘ذ ٔذیزیر ساسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 داد؛ خثز سٕٙاٖ
13 
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98خبرهای شهرداری سمنان در فروردیه ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 تا ٘طاٖ آزص ٘فز 4تٟٕزاٜ خٛدرٚ دسسٍاٜ یه اػشاْ

 اسساٖ سدٌاٖ سیُ تٝ رسا٘ی أذاد جٟر وأُ زجٟیشاذ

 ِزسساٖ

 ایٕٙی خذٔاذ ٚ ٘طا٘ی آزص ساسٔاٖ رئیس

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری

14 

 سثش فضای ٚ ٔٙظز سیٕا، ساسٔاٖ سزخزسر طثیؼر رٚس در ٔٙظز سیٕا، ساسٔاٖ ٞای ٘یزٚ تاش آٔادٜ

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری ضٟزی

15 

 حٛادش تزٚس اس خیطٍیزی جٟر در اساسی الذأاذ ا٘جاْ

 ضٟزی ٔؼاتز آتٍزفسٍی ٚ سیالب اس ٘اضی احسٕاِی

 ضٟزداری تحزاٖ سساد جا٘طیٗ ٘جاریا٘ی جٛاد

 وزد؛ ٔطزح سٕٙاٖ

16 

 اس سٕٙاٖ ضٟزدار رضٛی  ٘اظٓ ٔحٕذ سیذ دوسز لذردا٘ی

 در ضٟزداری سحٕسىص وارٌزاٖ ٚ خزسُٙ ٚ ٔذیزاٖ

 اخیز ٞای آتٍزفسٍی ٚ سیالب وٙسزَ

 صٛرذ سٕٙاٖ ضٟزدار سٛی اس خیأی ا٘سطار تا

 ٌزفر؛

17 

 سٕٙاٖ ضٟزداری خسٕا٘ذ ٔذیزیر ساسٔاٖ ٚیژٜ الذأاذ

 رٚسطثیؼر در

 ضٟزداری خسٕا٘ذ ٔذیزیر ساسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 داد؛ خثز سٕٙاٖ

18 

 ضٟزداری راٞساسی آالذ ٔاضیٗ اویح دٚٔیٗ اػشاْ

 ِزسساٖ سدٜ سیُ ٔٙاطك تٝ سٕٙاٖ

 فضاٞای تاسآفزیٙی ٚ ػٕزاٖ ساسٔاٖ سزخزسر

 ۺداد خثز ضٟزی

19 

 ٘ٛجٛاٖ ٚ وٛدن ػیذا٘ٝ در ٘فز ٞشار 20 تز تاِغ ضزور

 سٕٙاٖ 98 ٘ٛرٚس

 إُِّ تیٗ أٛر ٚ ارزثاطاذ ٔذیزیر سزخزسر

 وزد؛ ٔطزح سٕٙاٖ ضٟزداری

20 

 اس سٕٙاٖ ضٟزدار رضٛی ٘اظٓ ٔحٕذ سیذ دوسز لذردا٘ی

 در  سٕٙاٖ ضٟزداری ٘ٛرٚسی ٞای تز٘أٝ اجزایی ػٛأُ

 98 ٘ٛرٚس

 صٛرذ سٕٙاٖ ضٟزدار سٛی اس خیأی ا٘سطار تا

 ٌزفر؛
21 

 خثز سٕٙاٖ ضٟزداری ضٟزی خذٔاذ ٔؼاٚ٘ر ضؼثا٘یٝ اػیاد در ضٟزی ٞای ٘ٛرخزداسی ادأٝ

 داد؛
22 

 خٛاٞیٓ حٕایر ضٟزدار ٞای طزح اس خٛد زٛاٖ زٕاْ تا

. وزد

 ضٟز اسالٔی ضٛرای رئیس سیادزی دوسز

 وزد؛ تیاٖ ضٟزداری ٔذیزاٖ تا دیذار در سٕٙاٖ

23 

 ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی ساسٔاٖ سزخزسر ا٘سظار ػصز تشري جطٙٛارٜ ٔیشتاٖ سٕٙاٖ

ۺ داد خثز سٕٙاٖ ضٟزداری
24 

 ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی ساسٔاٖ سزخزسر سٕٙاٖ در(ع)ٞاضٓ تٙی ٔٙیز لٕز ٔیالد تشري جطٗ

ۺ داد خثز سٕٙاٖ ضٟزداری
25 

 خثز سٕٙاٖ ضٟزداری ضٟزی خذٔاذ ٔؼاٚ٘ر سٕٙاٖ( رٜ)أاْ ٔیذاٖ در تادٌیز إِاٖ 4 ٘صة

 داد؛
26 
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98خبرهای شهرداری سمنان در فروردیه ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 ضٟز، سطح در فزٍٞٙی ٞای جطٙٛارٜ تزٌشاری ٔسِٛی

 اسر فزٍٞٙی ساسٔاٖ ٚ ضٟزداری

 تا سٕٙاٖ ضٟز اسالٔی ضٛرای رئیس دیذار در

 ضذ؛ ػٙٛاٖ ضٟزداری حزاسر ادارٜ رئیس

27 

 تٟٕزاٜ ٔىا٘یشٜ خزس زٗ دٜ وأیٖٛ دسسٍاٜ یه اػشاْ

 ٌّسساٖ سدٜ سیُ ٔٙاطك تٝ ٘یزٚ یه

 ضٟزداری خسٕا٘ذ ٔذیزیر ساسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 ۺداد خثز سٕٙاٖ

28 

 ٞای ػّف ٚجیٗ جٟر ٔٙظز سیٕا، ساسٔاٖ ػٛأُ تسیج

 ٞا چٕٗ داری تز سز ٚ ٞزس

 سثش فضای ٚ ٔٙظز سیٕا، ساسٔاٖ سزخزسر

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری ضٟزی

29 

 ضٟز سٕٙاٖ ٘ٛجٛاٖ ٚ وٛدن ػیذا٘ٝ یادتٛد زٕثز چاج

 وٛدن دٚسسذار

 إُِّ تیٗ أٛر ٚ ارزثاطاذ ٔذیزیر سزخزسر

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری

30 

 ٔذیزاٖ ِٟٔزی تی ٔٛرد سٕٙاٖ ضٟزداری ٔثثر ػّٕىزد

 ٌزفر لزار ضٟزسسا٘ی ٚ اسسا٘ی

 ضٛرای رئیس سیادزی ٔسؼٛد سیذ دوسز

 وزد؛ ػٙٛاٖ سٕٙاٖ ضٟز اسالٔی

31 

 ضٟزداری إُِّ تیٗ أٛر ٚ ارزثاطاذ ٔذیزیر ػّٕىزد

 اسر زمذیز لاتُ سٕٙاٖ

 ٔذیزیر خزسُٙ تا دیذار در سیادزی دوسز

 سٕٙاٖ؛ ضٟزداری إُِّ تیٗ أٛر ٚ ارزثاطاذ

32 

 ٔٙاطك تٝ ٘فز 13 ٚ راٞساسی ٔاضیٗ دسسٍاٜ 8 اػشاْ

 ِزسساٖ سدٜ سیُ

 33 وزد؛ ٔطزح سٕٙاٖ ضٟزدار

 ٚ خثزی ٔحسٛای ػٙٛاٖ 15000 اس تیص ا٘سطار ٚ زِٛیذ

 97 ساَ دْٚ ٔاٞٝ ضص در رسا٘ی اطالع

 إُِّ تیٗ أٛر ٚ ارزثاطاذ ٔذیزیر سزخزسر

 وزد؛ ٔطزح سٕٙاٖ ضٟزداری
34 

 ٔی رازًٙ ضٟز ٘فس وٝ ٞایی ستاِٝ یىثارٔصزف؛ ظزٚف

. وٙذ

 ضٟزداری خسٕا٘ذ ٔذیزیر ساسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 داد؛ خثز سٕٙاٖ
35 

 خٛدرٚٞای فٙی ٔؼایٙٝ سساد ضٟزسسا٘ی وارٌزٜٚ تاسدیذ

 سثه خٛدرٚٞای فٙی ٔؼایٙٝ ٔزاوش اس سٕٙاٖ ضٟز سثه

 أیذ سفیز تّٛار ٚ خزداد 15 تّٛار

 ٚ تار ٘مُ ٚ حُٕ ٔذیزیر ساسٔاٖ سزخزسر

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری ٔسافز
36 

 ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی ساسٔاٖ سزخزسر سد رلٓ سٕٙاٖ در را ٔسفاٚزی ٘ٛرٚس سٙسی، ٔٛسیمی طٙیٗ

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری
37 

 سثش فضای ٚ ٔٙظز سیٕا، ساسٔاٖ سزخزسر سٕٙاٖ ضٟز در تٟارٜ خاضی سٓ ػّٕیاذ آغاس

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری ضٟزی
38 

 ٕٞفىزی،ٕٞذِی ٔساػی، ٔذاری،زطزیه اخالق تز زاویذ

 یىذیٍز تا ازحاد ٚ

 ٔذیزٜ ٞیاذ ٚ ضٟز ضٛرای اػضای دیذار در

 ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی ساسٔاٖ تاضٍاٜ

 ضذ؛ ػٙٛاٖ سٕٙاٖ ضٟزداری

39 

/ ساحّی فٛزثاَ تززز ِیً اَٚ ٞفسٝ در سٕٙا٘ی ٞا ٔیشتا٘ی

 ٔی رٚ٘ذ ٔیذاٖ تٝ خیزٚسی اِٚیٗ وسة تزای وٛیز یٛسٞای

 ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی ساسٔاٖ سزخزسر

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری
40 
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98خبرهای شهرداری سمنان در فروردیه ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 در( ع )اوثز ػّی حضزذ آسٕا٘ی جٛاٖ تشري جطٗ

 سٕٙاٖ

 ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی، ساسٔاٖ سزخزسر

 :داد خثز سٕٙاٖ ضٟزداری

42 

 خزطزفذار ٚرسضی ٞای رضسٝ اس سٕٙاٖ ضٟزداری

 وٙذ ٔی حٕایر

 43 ٌفر؛ سٕٙاٖ ضٟزدار رضٛی ٘اظٓ دوسز

 ٚ ٔحّی تٛٔی ٞای تاسی تا ٕٞزاٜ ضاد رٚس یه

 وٛٞدیٕایی

 ضٟزداری ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی، ساسٔاٖ

 سٕٙا٘ی تا٘ٛاٖ ٚیژٜ جٛاٖ رٚس ٔٙاسثر تٝ سٕٙاٖ

 وٙذ؛ ٔی تزٌشار

44 

 ستاٖ ٚ فزًٞٙ حٛسٜ در وساتخٛاٖ ٞای ٘طسر سّسّٝ

 ضٛد ٔی تزٌشار سٕٙا٘ی

 ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی ساسٔاٖ سزخزسر

 ۺداد خثز سٕٙاٖ ضٟزداری

45 

 آب ٔصزف وزدٖ تٟیٙٝ ٞذف تا ٞٛضٕٙذ آتیاری اجزای

 وذیٛر تٛسساٖ در

 ضٟزی سثش فضای ٚ ٔٙظز سیٕا، ساسٔاٖ سزخزسر

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری

46 

 جؼفز تٗ ػّی أأشادٜ زٛسؼٝ طزح ا٘ذیطی ٞٓ جّسٝ

 سٕٙاٖ(ع)

 سٕٙاٖ ضٟزداری ٚٔؼٕاری ضٟزساسی درٔؼاٚ٘ر

 تزٌشارضذ؛

47 

 ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی ساسٔاٖ سزخزسر ضٛد ٔی سزٚر ٚ جطٗ سزاسز ضؼثاٖ ٘یٕٝ در سٕٙاٖ

 ۺداد خثز سٕٙاٖ ضٟزداری

48 

 ٘طسر ٌُ تٝ سٕٙاٖ وٛیز در ٞا تٛضٟزی وطسی

 

ۺ وطٛر ساحّی فٛزثاَ تززز ِیً اَٚ ٞفسٝ در 49 

 ٔذیزیسی اسضؼف سیُ، اس ٘اضی ٞای آسیة اس تخطی

 اسر

 اس تاسدیذ در اسساٖ ضٛرای رئیس تٛیٝ آَ ػثاس

 ٔیأی؛ ضٟزسساٖ سدٜ سیُ ٔٙاطك
50 

 را ساحّی فٛزثاَ ِیً ای، حزفٝ تاسیىٙاٖ تا زیٕٟا ٚاسٖ

 داد رٚ٘ك

 ضٟزداری ساحّی فٛزثاَ تزززی ِیً زیٓ سزٔزتی

 سٕٙاٖ؛
51 

 زضٕیٗ را ّٔی زیٓ آیٙذٜ ِیً، ٞای زیٓ ٌزایی جٛاٖ

 وٙذ ٔی

ۺ جٙٛتی خارس ساحّی فٛزثاَ زیٓ سزٔزتی 52 

 ضٟزی سثش فضای ٚ ٔٙظز سیٕا، ساسٔاٖ سزخزسر تٟارٜ ساسٜ إِاٖ ٞٙزٔٙذاٖ اس زطىز ٚ زمذیز

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری
53 

 تّٛار در وٕدزسی وأیٖٛ تا خزایذ خٛدرٚ ضذیذ زصادف

 ٘ٛرٚسی ویٛٔزش ضٟیذ

 ایٕٙی خذٔاذ ٚ ٘طا٘ی آزص ساسٔاٖ رئیس

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری
54 

 130۶ ٌذضسٝ ساَ در سٕٙاٖ ضٟزداری ٘طا٘ی آزص

. اسر وزدٜ أذادرسا٘ی را حزیك ٚ حادثٝ ٔٛرد

 ایٕٙی خذٔاذ ٚ ٘طا٘ی آزص ساسٔاٖ رئیس

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری
55 
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98خبرهای شهرداری سمنان در فروردیه ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 واٞص ٚ ساَ چٟارضٙثٝ آخزیٗ در سٛسی آزص ٔٛرد 15

 لثُ ساَ ٔطاتٝ تٝ ٘سثر حٛادش چطٍٕیز

 ایٕٙی خذٔاذ ٚ ٘طا٘ی آزص ساسٔاٖ رئیس

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری

56 

 سٕٙا٘ی تا٘ٛاٖ جٛاٖ ٞفسٝ ٔٙاسثر تٝ أزٚس صثحٍاٜ در

 وزد٘ذ رٚی خیادٜ وٛٞسساٖ خارن در

 ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی ساسٔاٖ سزخزسر

 ۺٌفر سٕٙاٖ ضٟزداری

57 

 ای لطزٜ وطی ِِٛٝ تٝ طَٛ، ٔسز ٞشار خٙجاٜ ۹۷ ساَ در

 ضذ اضافٝ ضٟز سطح در

 سثش فضای ٚ ٔٙظز سیٕا، ساسٔاٖ سزخزسر

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری ضٟزی

58 

 فزٍٞٙی ساسٔاٖ ٕٞر تٝ جٛاٖ رٚس ٔٙاسثر تٝ خیچیذ سٕٙاٖ ٔٙطمٝ ززیٗ جٙٛتی در ضادی ٚ أیذ طٙیٗ

 ازفاق سٕٙاٖ ضٟزداری ٚرسضی ٚ اجسٕاػی

 افساد؛

59 

 ٔسٙٛع ٞای تز٘أٝ اس لذردا٘ی تا سٕٙاٖ فزٔا٘ذار «ضاد ضٟز سٕٙاٖ، »اٍِٛی تا ۹۸ ساَ ٌذاری ٞذف

 وزد؛ تیاٖ سٕٙاٖ ضٟزداری

60 

 فضای ٕٞیار ساػر ٘فز ضطصذ ۹۸-۹۷ زحصیّی ساَ در

 ضذ٘ذ سثش

 سثش فضای ٚ ٔٙظز سیٕا، ساسٔاٖ سزخزسر

 داد؛ خثز سٕٙاٖ ضٟزداری ضٟزی

61 

 خساراذ سٕٙاٖ، ضٟزداری ٞای زالش ٚ ضٟزی ٔذیزیر

 .داد واٞص را سیُ

 ٔیّیاردی 10 خسارذ تٝ اضارٜ تا سٕٙاٖ فزٔا٘ذار

 سٕٙاٖ؛ ضٟزسساٖ در

62 

 تز٘أٝ ا٘ذیطی ٞٓ جّسٝ در سٕٙاٖ ضٟزدار «وٛدن دٚسسذار ضٟز »ضذٖ ػّٕیازی تا «ضاد ضٟز»

 وزد؛ ٔطزح «وٛدن دٚسسذار ضٟز »ٞای
63 

 ضٟزداری خسٕا٘ذ ٔذیزیر ساسٔاٖ ػأُ ٔذیز وٛدواٖ ٔطارور تا ستاِٝ زفىیه درصذی 40 رضذ

 وزد؛ ٔطزح سٕٙاٖ
64 

 ٚرسضی اجسٕاػی، فزٍٞٙی، ساسٔاٖ سزخزسر وٙیٓ ایجاد سإِٙذاٖ ٚ وٛدواٖ تیٗ ازصاِی ی حّمٝ تایذ

 ٌفر؛ سٕٙاٖ ضٟزداری
65 

 در ٘ٛجٛاٖ ٚ وٛدن خارن اجزای ٚ طزاحی ضاٞذ أساَ

 تٛد خٛاٞیٓ سٕٙاٖ

 سثش فضای ٚ ٔٙظز سیٕا، ساسٔاٖ سزخزسر

 داد؛ خثز ضٟزی
66 

 ٔی دیذٜ آیٙذٜ در وٛدواٖ تخص تز ٌذاری سزٔایٝ اثزاذ

 ضٛد

 ٔطزح سٕٙاٖ ضٟزداری ضٟزی خذٔاذ ٔؼاٚ٘ر

 وزد؛
67 

 ریشی تز٘أٝ تا را «وٛدن دٚسسذار ضٟز سٕٙاٖ »ضؼار

 داد خٛاٞیٓ ادأٝ ػّٕی ٞای

 إُِّ تیٗ أٛر ٚ ارزثاطاذ ٔذیزیر سزخزسر

 وزد؛ ٔطزح سٕٙاٖ ضٟزداری
68 

 ضٟزداری ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی ساسٔاٖ سٕٙاٖ در ا٘سظار تشري جطٗ

ۺ وٙذ ٔی تزٌشار سٕٙاٖ
69 
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98خبرهای شهرداری سمنان در فروردیه ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 ستاٖ ٚ فزًٞٙ سٔیٙٝ در خٛاٖ وساب ٘طسر ٘خسسیٗ

 اسسادفزًٞٙ "تَشٚ٘یٗ" اسوساب ٚرٕٚ٘ایی سٕٙا٘ی

 ضىٛٞی

 70 :ضذ تزٌشار خا٘ٛادٜ أیذ فزٍٞٙسزای در

 تاسآفزیٙی ٚ ػٕزاٖ ساسٔاٖ آالذ ٔاضیٗ فؼاِیر ادأٝ

 ِزسساٖ اسساٖ سدٜ سیُ ٔٙاطك در

 فضاٞای تاسآفزیٙی ٚ ػٕزاٖ ساسٔاٖ سزخزسر

 ۺداد خثز سٕٙاٖ ضٟزداری ضٟزی

71 

 تٝ سٕٙاٖ ضٟزداری تا٘ٛاٖ وارازٝ زیٓ تاسیىٗ راٞیاتی

 تشرٌساالٖ ّٔی زیٓ اردٚی

 ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی ساسٔاٖ سزخزسر

 ۺداد خثز سٕٙاٖ ضٟزداری

72 

 خیزٚسی دٚٔیٗ زىزار ا٘ذیطٝ در جٛاٖ یٛسٞای

 

 73 ۺوطٛر ساحّی فٛزثاَ تززز ِیً ٞفسٝ دٚٔیٗ

 ٚرسضی ٚ اجسٕاػی فزٍٞٙی ساسٔاٖ سزخزسر سٕٙاٖ در رٔضاٖ جاْ تا٘ٛاٖ ٚاِیثاَ ٔساتماذ تزٌشاری

 ۺداد خثز سٕٙاٖ ضٟزداری

74 

 


