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99خبرهای شهرداری سمنان در اردیبهشت ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 تا عوٌاى یک هٌطقِ ؽْزداری هؾتزک تاسدیذ

 اًتظاهی ًیزٍی

 1 : داد خثز یک هٌطقِ ؽْزداری  ػوَهی رٍاتط

 ّکتاری تیغت ؽْزک در اقذاهات  دٍم فاس

 .تاؽذ هی اجزا حال در تاسیافت

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى هذیزػاهل

 :خثزداد عوٌاى
2 

 عفیذ راُ تاؽ اًتْای تَعتاى درفذی 90 پیؾزفت

 پل

 3 :داد خثز یک هٌطقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاتط

ُ رٍ ٍ جَی تْغاسی اٍل فاس آغاس  خیاتاى  ّای پیاد

 رجایی ؽْیذ

 4 :داد خثز یک هٌطقِ ؽْزداری  ػوَهی رٍاتط

 ؽْزعاسی ٍ ػوزاى کویغیَى جلغِ تؾکیل 

 ؽْز ؽَرای
5 

 تؾکیل ؽْز ؽَرای فزٌّگی کویغیَى 

. داد جلغِ
6 

 تَعط عطحی آتْای ّذایت ٍ خطز رفغ جْت

 ؽذ اًجام یک هٌطقِ دٍ ًاحیِ ؽْزداری

 7 : داد خثز یک هٌطقِ ؽْزداری  ػوَهی رٍاتط

 تَعط هاُ فزٍردیي در حزیق ٍ حادثِ هَرد 62

 .ؽذ دادُ پَؽؼ عوٌاًی ًؾاًاى آتؼ

 آتؼ فزهاًذّی عتاد تا تواط هَرد 2288

 عوٌاى ًؾاًی
8 

 در فافکاری عَسی آتؼ در ًفز عِ عَختگی

 عوٌاى غزب ؽْزک

 خذهات ٍ آتؼ ًؾاًی عاسهاى ػوَهی رٍاتط

 داد؛ خثز عوٌاى ؽْزداری ایوٌی
9 

 عثش فضاّای در تْارُ پاؽی عن ػولیات آغاس

 ؽْزی

 عثش فضای ٍ هٌظز عیوا، عاسهاى عزپزعت

 گفت؛ عوٌاى ؽْزداری ؽْزی
10 

ِ ّای کزًٍا  درفذ 62 تِ را عوٌاى ػفًَی ستال

 .رعاًذ افشایؼ

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 کزد؛ هطزح عوٌاى
11 

 اعتاًذارد هیذاى آتٌوای ًَرپزداسی ٍ هزهت

 

: داد خثز دٍ هٌطقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاتط 12 

 در قذرت تا  عوٌاى ؽْزداری ػوزاًی ّای تزًاهِ

 . اعت پیگیزی حال

 13 : عوٌاى ؽْزدار
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 عثش فضای ٍ هٌظز عیوا، عاسهاى عزپزعت .هیگیزد ای تاسُ جاى عیوزؽ ؽْزتاسی

 :داد خثز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی
14 

 ًاٍگاى اجتواػی گذاری فافلِ طزح اجزای

 ؽْزی اتَتَط ّای

 ًقل ٍ حول هذیزیت عاسهاى ػوَهی رٍاتط

 داد؛ گشارػ عوٌاى ؽْزدادی هغافز ٍ تار
15 

 گشارػ دٍ هٌطقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاتط کَهؼ پارک تشرگ پزٍصُ هؼزفی

 :داد
16 

 خذهاتی ؽزکتْای ًوایٌذگاى تا اًذیؾی ّن جلغِ

 خذا هْواًی هاُ اس اعتقثال در

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 کزد؛ هطزح عوٌاى ؽْزداری
17 

 تزگشار عوٌاى در"تواًین قزآى تا"هجاسی جؾٌَارا

 هی ؽَد

 18 رهضاى؛ هثارک هاُ هٌاعثت تِ

 در ایزاًغل ؽزکت هخاتزاتی دکل آٍری جوغ

 گلغتاى ؽْزک

 کویغیَى رای تا ٍ هزدهی ؽکایات اس پظ

 ؽذ؛ اًجام 100 هادُ
19 

 اٍل ّفتِ در هجاس غیز تخلیِ هَرد 7 اس جلَگیزی

 اردیثْؾت

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 کزد؛ هطزح عوٌاى ؽْزداری
20 

 اهام هیذاى در رهضاى هثارک هاُ ٍیضُ الواى ًقة

( ع )ػلی

 عثش فضای ٍ هٌظز عیوا، عاسهاى عزپزعت

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی
21 

 خثز عوٌاى ؽْزداری تاریخی تافت هذیزیت آیٌذُ عال پایاى تا کالًتز گاراص هزهت تکویل

: داد
22 

 پزٍتکل رػایت تز ًظارت جْت اًذیؾی ّن جلغِ

 َّؽوٌذ گذاری فافلِ طزح ٍ تْذاؽتی ّای

 اجتواػی

 ٍ تار ًقل ٍ حول هذیزیت عاسهاى عزپزعت

: کزد هطزح عوٌاى ؽْزداری ؽْزی هغافز
23 

 ؽیَع تخاطز 99 ًَرٍس در اعتاى ایي گزدؽگزی

. ؽذ هتحول سیادی ّای خغارت کزًٍا ٍیزٍط

 ؽَرای رئیظ ًایة ٍ اعتاى ؽَرای رئیظ

 ایزًا خثزگشاری تا هقاحثِ در عوٌاى ؽْز

 گفت؛

24 

 ٍجَد اعتاى هزکش در ؽْز ؽَرای ٍیضگی تارستزیي

. ؽَراعت در هختلف دیذگاّْای

 رٍس درآعتاًِ عوٌاى ؽْز ؽَرای رئیظ

 داؽت؛ اظْار ؽَراّا
25 

 هاًذگار ّای طزح اس یکی عوٌاى راُ پیادُ

 تاریخی هؼثز ایي ٍتاسآفزیٌی احیا تزای ؽْزداری

. اعت

 

 

 ؽْز ؽَرای رئیظ عیذهغؼَدعیادتی

 کزد؛ تیاى عوٌاى
26 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 رفغ تزای عوٌاًی پاکثاًاى فذاکاراًِ تالػ

 هؼاتز آتگزفتگی

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 کزد؛ هطزح عوٌاى
27 

 اردیثْؾت اٍل ّفتِ در حزیق ٍ حادثِ هَرد 19

 هاُ

 عوٌاى ؽْزداری ًؾاًی آتؼ عاسهاى رئیظ

: داد خثز
28 

 رٍس هٌاعثت تِ عوٌاى ؽْزدار تثزیک پیام 

 ؽَرا
29 

  رٍسّای هٌاعثت تِ عیادتی دکتز تثزیک پیام 

 کارگز ٍ هؼلن ؽَرا،
30 

 عطح در فزعَدُ  دیَارّای رًگ آهیشی ٍ ًقاؽی

 عوٌاى ؽْز

 عثش فضای ٍ هٌظز عیوا، عاسهاى عزپزعت

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی
31 

 هزکش در 98 عال در خاًگی پغواًذ تي 31909

 ؽذ اهحاء پغواًذ دفي تْذاؽتی

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 کزد؛ هطزح عوٌاى
32 

 الٌثی ریحاًة تَعتاى در ًَری تزج هًَتاص ٍ ًقة

 

: داد خثز یک هٌطقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاتط 33 

 عایت اًذاسی راُ پیزاهَى اًذیؾی ّن ًؾغت

 کَدک دٍعتذار ؽْز عوٌاى

 34 ؽذ؛ تزگشار خاًَادُ اهیذ فزٌّگغزای در

 "اًْار الیزٍتی ػولیات آغاس"

 

: داد خثز یک هٌطقِ ؽْزداری  ػوَهی رٍاتط 35 

 " آیٌذُ عال در عالهت هَسُ تزداری تْزُ"

 

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری تاریخی تافت هذیز 36 

 ؽْز در فزعَدُ ستالِ ّای عطل تؼَیض طزح

. ؽذ آغاس عوٌاى

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 ؛ عوٌاى
37 

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى عاسهاى ػاهل هذیز عوٌاى ؽْز در ضایؼات اًثار ٍاحذ 2 پلوپ

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری
38 

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز ؽذ آعفالت تاسیافت ّکتاری تیغت ؽْزک جادُ

 عوٌاى؛
39 

 ٍیضُ ّای تغتِ ؽؾن هزحلِ عوٌاًی پاکثاًاى

 کزدًذ دریافت کزًٍا تا هقاتلِ

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 داد؛ خثز عوٌاى
40 

 ؽْزداری یک ؽوارُ فٌی هؼایٌِ هزکش تاسگؾایی

 عوٌاى

 

 تار ًقل ٍ حول هذیزیت عاسهاى ػوَهی رٍاتط

:داد خثز عوٌاى ؽْزداری هغافز ٍ  
41 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 قزآى تا"هجاسی هغاتقِ اٍل ّفتِ تزًذگاى

 ؽذًذ هؾخـ"تواًین

 ٍرسؽی ٍ اجتواػی فزٌّگی عاسهاى ّوت تِ

 عوٌاى؛ ؽْزداری
42 

 ؽْز تاکغی راًٌذگاى تِ  99 عال ًزخٌاهِ اتالؽ

 عوٌاى

 ٍ تار ًقل ٍ حول هذیزیت عاسهاى عزپزعت

 داد؛ خثز عوٌاى ؽْزداری هغافز
43 

 تا هقاتلِ در پغواًذ عاسهاى پیؾگیزاًِ اقذاهات

 تاسیافت ؽْزک در کزًٍا

 

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى هذیزػاهل

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری
44 

 ًزدُ تا الغالم ٍادی آراهغتاى عثش فضای تْغاسی

 تتٌی ّای

 ّای آراهغتاى هذیزیت عاسهاى عزپزعت

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری
45 

 پایاى تا( رُ )اهام خیاتاى عاسی جذارُ اتوام"

 " اهغال

 خثز عوٌاى ؽْزداری تاریخی تافت هذیز

: داد
46 

 ؽذى عثش هغیز در عوٌاى الغالم ٍادی آراهغتاى

 گیزد هی قزار

 47 ًْال؛ ٍ درخت افلِ 2000کاؽت تا

 آعفالت ٍ سیزعاسی پزٍصُ ػولیات اجزای پایاى

 تاسیافت جذیذاالحذاث ؽْزک تِ دعتزعی جادُ

 تاسآفزیٌی ٍ ػوزاى عاسهاى عزپزعت

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی فضاّای
48 

 یکؾٌثِ رٍس ؽْز ؽَرای فزٌّگی کویغیَى 

 ؽذ تزگشار 99/2/14
49 

 کَهؼ پارک اعتخز اس هٌطقِ هذیز هیذاًی تاسدیذ
 

: داد خثز دٍ هٌطقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاتط 50 

 تؼاًٍی عاسهاى تا هٌطقِ هذیز هؾتزک جلغِ

 عوٌاى اعتاى رٍعتایی

: داد خثز دٍ هٌطقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاتط 51 

 در قاًًَی هطالثات ٍفَل جْت هؾتزک جلغِ

 قذط تلَار عاختواى پزًٍذُ خقَؿ

: داد خثز دٍ هٌطقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاتط 52 

 در عوٌاى ؽْز هؼاتز اس هزتغ هتز ّشار 120 آعفالت

 گذؽتِ عال

 عوٌاى ؽْزداری سیزتٌایی اهَر ٍ فٌی هؼاٍى

: داد خثز
53 

 تِ دعتزعی راُ ریشی آعفالت ٍ سیزعاسی خاتوِ تا

 .ؽذ تز رٍاى کؾَر تاسیافت ؽْزک اٍلیي

 ؽْزی تاسآفزیٌی ٍ ػوزاى عاسهاى عزپزعت

: عوٌاى ؽْزداری
54 

 دٍ هٌطقِ ؽْزعاسی ٍاحذ عزپزعت تاسدیذ

 

: داد خثز دٍ هٌطقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاتط 55 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 ًوایٌذگاى تا هذیزػاهل اًذیؾی ّن جلغِ دٍهیي

 گزها فقل آغاس در خذهاتی ؽزکتْای

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػوَهی رٍاتط

 :داد خثز عوٌاى ؽْزداری
56 

 رٍس ؽْز ؽَرای ٍؽْزعاسی ػوزاى کویغیَى 

 داد جلغِ تؾکیل دٍؽٌثِ
57 

 در گذؽتِ ؽة تقادف در هقذٍم یک ٍ فَتی 2

 عوٌاى آَّاى گزدًِ

 ایوٌی خذهات ٍ ًؾاًی آتؼ عاسهاى رئیظ

 :داد خثز عوٌاى ؽْزداری
58 

 گلخاًِ در تْارُ گلْای اًَاع اس تَتِ ّشار 10 تَلیذ

 عَکاى

 عثش فضای ٍ هٌظز عیوا، عاسهاى عزپزعت

 :داد خثز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی
59 

 تاًَاى فزٌّگی هغاتقات تزًذگاى تِ جَایش اّذا

 

 60 ؛ ؽْزدار حضَر تا هزاعوی در

 پیزٍسی خیاتاى در ستالِ عطل جاتجایی ٍ ریل ًقة

 .ؽذ اًجام رجایی خیاتاى ٍ

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػوَهی رٍاتط

 :داد خثز عوٌاى ؽْزداری
61 

 در ؽاد ٍ هفزح فضایی ایجاد تا دیگز خذهتی

 عیوزؽ   ؽْزتاسی

 عثش فضای ٍ هٌظز عیوا، عاسهاى عزپزعت

 گفت؛ عوٌاى ؽْزداری ؽْزی
62 

 هٌاطق گاًِ عِ ًَاحی اًذاسی راُ در تغزیغ

 عوٌاى ؽْزداری

 63 ؽذ؛ خَاعتار عوٌاى ؽْزدار

 اثز تز عالِ 58 هزدی هقذٍهیت ٍ هحثَعی

 ؽة طَفاى ٍ تاد اثز تز ًگْثاًی کاًکظ ٍاصگًَی

 گذؽتِ

 ایوٌی خذهات ٍ ًؾاًی آتؼ عاسهاى رئیظ

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری
64 

 جلغِ دٍهیي در عوٌاى ؽْزداری جذیذ هذیزاى

. ؽذًذ هؼزفی عوٌاى ؽْزداری هؼاًٍیي ؽَرای

. ؽذًذ هؼزفی عوٌاى ؽْزداری جذیذ هذیزاى 65 

 تواًین قزآى تا هجاسی جؾٌَارُ " اس هزدم اعتقثال

 اعت عتَدًی"

 ٍرسؽی ٍ اجتواػی فزٌّگی عاسهاى عزپزعت

 عوٌاى؛ ؽْزداری
66 

 هغجذ تاؽ عاسی جذارُ درفذی 90 پیؾزفت

 جاهغ

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری تاریخی تافت هذیز 67 

 ٍ ػوزاى عاسهاى تا هٌطقِ هذیز هؾتزک جلغِ

 عوٌاى ؽْزداری تاسآفزیٌی

: داد خثز عِ هٌطقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاتط 68 

 فک رٍس عِ هْلت تا ؽذُ پلوپ دٍاًثارضایؼاتی

. ؽذًذ پلوپ

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى عاسهاى ػاهل هذیز

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری
69 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 دپَ ٍ کَلز پَؽال تي 12 الی 10 رٍساًِ آٍری جوغ

 عوٌاى ؽْز عطح اس تالفاحة پغواًذ

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 کزد؛ هطزح عوٌاى ؽْزداری
70 

 قزآى تا"هجاسی هغاتقِ دٍم ّفتِ تزًذگاى

 ؽذًذ هؾخـ"تواًین

 ٍرسؽی ٍ اجتواػی فزٌّگی عاسهاى ّوت تِ

 عوٌاى؛ ؽْزداری
71 

 تاسُ جلَُ ٍ رًگ عوٌاى در تاسیافت ّای غزفِ

 هیگیزًذ

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 کزد؛ هطزح عوٌاى ؽْزداری
72 

 ؽْزک تِ اًتقال جْت ضایؼاتی اًثار دٍ پلوة فک

 تاسیافت

 هؾاغل عاهاًذّی عاسهاى ػوَهی رٍاتط

 ؽْزداری کؾاٍرسی ّای فزآٍردُ ٍ ؽْزی

 :داد خثز عوٌاى

73 

 هجاس هزکش در گذؽتِ عال در دعتگاُ 23365

 .ؽذًذ پذیزػ عاختواًی پغواًذّای تخلیِ

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 کزد؛ هطزح عوٌاى ؽْزداری
74 

 ؽْز عطح درختاى تْارُ پاؽی عن ًخغت هزحلِ

 ؽذ آغاس عوٌاى

 عثش فضای ٍ هٌظز عیوا، عاسهاى عزپزعت

 :داد خثز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی
75 

 آغاس دٍم فاس در تاسیافت ؽْزک هؼاتز کؾی جذٍل

 .ؽذ

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى عاسهاى ػاهل هذیز

 :داد خثز عوٌاى ؽْزداری
76 

 ّوچٌاى تاسیافت ؽْزک در کزًٍا تا هقاتلِ اقذاهات

 دارد اداهِ

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى عاسهاى ػاهل هذیز

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری
77 

 سیزتٌایی ٍ فٌی اهَر هؼاًٍت ػوَهی رٍاتط فذک گزدؽگزی تاؽ پزٍصُ هیذاًی تاسدیذ

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری
78 

  :دّذ هی گشارػ ایوٌا خثزگشاری 100 هادُ در تاسًگزی لشٍم

 
79 

 خَاّذ تزداری تْزُ تِ سٍدی تِ کذیَر فزٌّگغزای

 رعیذ

خثز  عوٌاى ؽْزداری تاریخی تافت هذیز

 :داد
80 

 ٍیضُ درخت پیًَذ اًَاع آهَسؽی دٍرُ تزگشاری

 عثش فضای کارگزاى ٍ کارؽٌاعاى

 عثش فضای ٍ هٌظز عیوا، عاسهاى عزپزعت

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی
81 

 آراهغتاى هؼاتز ٍ قطؼات راٌّوای تاتلَّای ًقة

 الغالم ٍادی

 ّای آراهغتاى هذیزیت عاسهاى عزپزعت

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری
82 

 تا ؽَرا ٍؽْزعاسی ػوزاى کویغیَى 99/2/22 دٍؽٌثِ

. ؽذ تزگشار اهام خیاتاى طزح تزرعی هَضَع
83 

ُ راُ  اجتواػی ٍ فزٌّگی َّیت عاس هحَر اهام، پیاد

 اعت عوٌاى

: عوٌاى ؽْزعتاى اعالهی ؽَرای رییظ 84 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 هٌاتغ ٍ هذیزیت تَعؼِ هؼاًٍت عزپزعت عوٌاى ؽْزداری تِ کزًٍایی خغارات

: کزد تؾزیح عوٌاى ؽْزداری
85 

 3 رجایی کَچِ اس تالفاحة پغواًذ آٍری جوغ

 ؽذ اًجام

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى عاسهاى ػاهل هذیز

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری
86 

 حغیي اهام هجتوغ احذاث ػولیات اجزای آغاس

( ع)

 تاسآفزیٌی ٍ ػوزاى عاسهاى ػوَهی رٍاتط

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی فضاّای
87 

 هؼاتز رٍؽٌایی ّای چزاؽ پایِ آهیشی رًگ

 الغالم ٍادی آراهغتاى

 آراهغتاى ّای هذیزیت عاسهاى عزپزعت

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری
88 

 تِ ؽْزی درٍى تاکغی دعتگاُ 100 تجْیش

 کارتخَاى

 ٍ تار ًقل ٍ حول هذیزیت عاسهاى عزپزعت

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری هغافز
89 

ِ ّای اًَاع کاؽت ٍ تاسپیزایی ػولیات آغاس  گًَ

 ؽْزیَر 8 پارک در گیاّی

 عثش فضای ٍ هٌظز عیوا، عاسهاى عزپزعت

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی
90 

 ًقل ٍ حول هذیزیت عاسهاى ػوَهی رٍاتط رٍسیِ ؽْزک اتَتَط ایغتگاُ تؼویز ٍ تاسعاسی

: داد گشارػ عوٌاى ؽْزداری هغافز ٍ تار
91 

 قزآى تا"هجاسی هغاتقِ عَم ّفتِ تزًذگاى

 ؽذًذ هؾخـ"تواًین

 ٍرسؽی ٍ اجتواػی فزٌّگی عاسهاى ّوت تِ

 عوٌاى؛ ؽْزداری
92 

 ػوَهی رٍاتط ٍ ارتثاطات جْاًی رٍس هٌاعثت تِ

 

 93  عوٌاى ؽْزدار رضَی ًاظن هحوذ عیذ پیام

 در تاتغتاًِ فقلی ّای گل اًَاع کاؽت ػولیات

 عوٌاى ؽْز عطح

 عثش فضای ٍ هٌظز عیوا، عاسهاى عزپزعت

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی
94 

 تِ را هیلیًَی 20 گزدًثٌذ عوٌاًی اهاًتذار پاکثاًاى

. تاسگزداًذًذ فاحثؼ

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 کزد؛ هطزح عوٌاى ؽْزداری
95 

 جوغ غیزهجاس خَدرٍّای تا تزخَرد ٍیضُ طزح

 خؾک پغواًذ آٍری

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 کزد؛ هطزح عوٌاى ؽْزداری
96 

 ؽْزک ضایؼاتی اًثاردار 92 تزای کزًٍا تغت

. ؽذ اًجام تاسیافت

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 کزد؛ هطزح عوٌاى ؽْزداری
97 

 جْت تغتز عاسی آهادُ ٍ تغطیح ػولیات اًجام

 عیوزؽ ؽْزتاسی در کؾت

 عثش فضای ٍ هٌظز عیوا، عاسهاى عزپزعت

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی
98 

 پغواًذ هذیزیت عاسهاى عاسهاى ػاهل هذیز ًیغت ستالِ جای تایز اراضی ٍ هخزٍتِ ّای خاًِ

: داد خثز عوٌاى ؽْزداری
99 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 ٍ ؽْزًٍذاى ارتثاطی پل ؽْزداری ػوَهی رٍاتط

 ؽْزی هذیزاى

 جْاًی رٍس هٌاعثت تِ عوٌاى ؽْزدار

 :کزد هطزح ػوَهی رٍاتط ٍ ارتثاطات
100 

 عاػت 48 در حزیق ٍ حادثِ هَرد 9 پَؽؼ

 عوٌاى ًؾاًاى آتؼ تَعط گذؽتِ

 ایوٌی خذهات ٍ ًؾاًی آتؼ عاسهاى رئیظ

 :داد خثز عوٌاى ؽْزداری
101 

 خیاتاى در اهزٍس ظْز هغکًَی هٌشل عَسی آتؼ

 .ؽذ هْار ًؾاًاى آتؼ تَعط عوٌاى االهز فاحة

 آتؼ ًؾاًی عاسهاى ػوَهی رٍاتط گشارػ تِ

 عوٌاى؛ ؽْزداری
102 

 قزآًذر قزائت هغاتقِ تزًذگاى اس تجلیل آییي

 "تواًین قزآى تا"هجاسی  جؾٌَارُ

 ٍرسؽی ٍ اجتواػی فزٌّگی عاسهاى ّوت تِ

 ؽذ؛ تزگشار عوٌاى ؽْزداری
103 

/ عوٌاى تاریخی تافت در ؽْزی خذهات تَعؼِ

 در جذیت تا عوٌاى ؽْزداری ػوزاًی ّای پزٍصُ

 اعت اًجام حال

: کزد تیاى عوٌاى ؽْزدار 104 

 تاؽ تاسعاسی ٍ احیاء ػولیات اجزای اس % 80 اس تیؼ

ُ تزداری آهادُ کٌذًِ راُ . تاؽذ هی تْز

 تاسآفزیٌی ٍ ػوزاى عاسهاى عزپزعت

: عوٌاى ؽْزداری ؽْزی فضاّای
105 

 


