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99خبرهای شهرداری سمنان در خرداد ماه   

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 ا٘جاْ وٛدن دٚعتذار  ؽٟز راعتای در وٛدواٖ تزای وتاب وافٝ ایجاد

 ٔی ٌیزد؛

1 

 عٕٙاٖ ؽٟزداری در ٕٞذِی رسٔایؼ اجزای

 

 2 ۺداد خثز عٕٙاٖ ؽٟزدار

 ٚ اػتٕادعاسی در ػٕٛٔی رٚاتو افّی واروزد

 .اعت ٔخاىة تا تفاٞٓ

 3  ۺؽذ ٔيزح ایز٘ا تا ٌفتٍٛ در

 تا ٔماتّٝ در عالٔت ٚ ایٕٙی وارٌزٜٚ جّغٝ

 ؽذ تزٌشار وزٚ٘ا ٚیزٚط

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 عٕٙاٖ؛ ؽٟزداری

4 

 آعفاِت عاسی آٔادٜ ٚ سیزعاسی ػّٕیات اجزای

 تٛعو (رٜ)أاْ خیاتاٖ در ٚالغ حفاری ٘ٛار

 .عٕٙاٖ ؽٟزداری تاسآفزیٙی ٚ ػٕزاٖ عاسٔاٖ

 تاسآفزیٙی ٚ ػٕزاٖ عاسٔاٖ عزپزعت

 ۺداد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟزی فناٞای

5 

 لزآٖ تا"ٔجاسی ٔغاتمٝ ٞفتٝ آخزیٗ تز٘ذٌاٖ

 ؽذ٘ذ ٔؾخـ"تٕا٘یٓ

 ٚ اجتٕاػی فزٍٞٙی عاسٔاٖ ٕٞت تٝ

 عٕٙاٖ؛ ؽٟزداری ٚرسؽی

6 

 عٛی اس خؾه پغٕا٘ذ آٚری جٕغ ٔتقذیاٖ

 غزتاٍِزی رٚسا٘ٝ پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ

 .ٔی ؽٛ٘ذ

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 ؛ عٕٙاٖ ؽٟزداری

7 

 رعا٘ی اىالع در ٞا ظزفیت اس حذاوثزی اعتفادٜ

 عٕٙاٖ ؽٟزداری فؼاِیتٟای

 تیٗ أٛر ٚ ارتثاىات ٔذیزیت عزپزعت

ۺ وزد تؾزیح عٕٙاٖ ؽٟزداری إُِّ

8 

 تیٗ در وزٚ٘ا تا ٔماتّٝ ٚیضٜ ٞای تغتٝ ٟ٘ٓ ٔزحّٝ

 ؽذ تٛسیغ عٕٙا٘ی پاوثاٖ

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ٔذیزػأُ

ۺ خثزداد عٕٙاٖ ؽٟزداری

9 

 تالفاحة پغٕا٘ذ دپٛ عزٚیظ ۲۳۸ ٌذؽتٝ درٔاٜ

 ؽذ آٚری ؽٟزجٕغ عيح اس

 ٔذیزیت عاسٔاٖ عاسٔاٖ ػأُ ٔذیز

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری پغٕا٘ذ

10 

 اس ٔٛٔٙا٘ٝ وٕه ٚ ٕٞذِی رسٔایؼ ٔزحّٝ دٚٔیٗ

 ؽذ تزٌشار عٕٙاٖ ؽٟزداری عٛی

 را٘اٖ تاوغی تٝ ٕٞذِی ٞای وٕه اٞذاء

 عٕٙا٘ی

11 

 تزای فزعٛدٜ ٞای تاتزی آٚری جٕغ ىزح اجزای

 عٕٙاٖ ؽٟز عيح در تار اِٚیٗ

 

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 وزد؛ ٔيزح عٕٙاٖ ؽٟزداری

12 

 تا « عیٛا » عأا٘ٝ عٕٙا٘ی؛ ؽٟزٚ٘ذاٖ تٝ ٘ٛیذ

 ٔٙاسَ خؾه ٞای ستاِٝ دریافت ٞذف

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 وزد؛ ٔيزح عٕٙاٖ ؽٟزداری

13 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 تخقیـ اعتاٖ ٔغاحت تٝ تٛجٝ تا عٕٙاٖ تٛدجٝ

 .یاتذ

 14 :عٕٙاٖ اعتاٖ اعالٔی ؽٛرای رئیظ

 تاسی ؽٟز در ٘ؾاه ٚ ٞیجاٖ رً٘ اس خذٔتی

 عیٕزؽ

 فنای ٚ ٔٙظز عیٕا، عاسٔاٖ عزپزعت

 ۺداد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟزی عثش

15 

 سیزتٙایی أٛر ٚ فٙی ٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی رٚاتو ؽاٞذیٗ ٔحة پُ ٔیذا٘ی تاسدیذ

 ۺخثزداد عٕٙاٖ ؽٟزداری

16 

 سیزتٙایی أٛر ٚ فٙی ٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی رٚاتو خیزآتاد عيح ٞٓ غیز تماىغ پُ ٔؾتزن جّغٝ

 ۺداد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری

17 

ٝ ٞای  ٕٞاٖ ؽاخـ ؽٟیذ ٘اْ تا عٕٙاٖ ؽٟز ٔحّ

 .ٔی ؽٛ٘ذ ٔشیٗ ٔحّٝ

 18 ؛ ؽٟادت ٚ ایثار فزًٞٙ تزٚیج راعتای در

 رٚسٞای در ٔغاجذ تاسٌؾایی آعتا٘ٝ در

 عٕٙا٘ی پاوثا٘اٖ تالػ تا عٕٙاٖ آتی؛ٔغجذجأغ

 .ؽذ تٙظیف ٚ رٚتی غثار

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 عٕٙاٖ؛ ؽٟزداری

19 

 جٙٛتی وٕزتٙذی دْٚ فاس اجزایی ػّٕیات آغاس

 عٕٙاٖ

 تاسآفزیٙی ٚ ػٕزاٖ عاسٔاٖ عزپزعت

 داد؛ خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری

20 

 خیاتاٖ در ٌذؽتٝ رٚس سراػی تاؽ عٛسی آتؼ

. ؽذ ٟٔار ٘ؾا٘اٖ آتؼ تٛعو عٕٙاٖ اِٟی حىیٓ

 ٚ ٘ؾا٘ی آتؼ عاسٔاٖ ػٕٛٔی رٚاتو

ۺ عٕٙاٖ ؽٟزداری ایٕٙی خذٔات

21 

 جأغ ٔغجذ عاِٝ ۸۰۰ ٟ٘ز ٚ عٙتی تاؽ احیای

 عٕٙاٖ

 22 ٌزفت؛ فٛرت عٕٙاٖ ؽٟزداری ٕٞت تٝ

. ؽذ تزٌشار ٕ٘ا وٕیتٝ جّغٝ عٛٔیٗ  ؽٟزداری ٔؼٕاری ٚ ؽٟزعاسی ٔذیز

 عٕٙاٖ؛

23 

 ٘ؾا٘اٖ آتؼ تٛعو رعتٛراٖ وافٝ در عٛسی آتؼ

. ؽذ ٟٔار

 خذٔات ٚ ٘ؾا٘ی آتؼ عاسٔاٖ رئیظ

 عٕٙاٖ؛ ؽٟزداری ایٕٙی

24 

 آغاس تٟذاؽتی ٘ىات رػایت تا رٚستاسارٞا فؼاِیت

. ؽذ

 ٔؾاغُ عأا٘ذٞی عاسٔاٖ ػٕٛٔی رٚاتو

 وؾاٚرسی ٞای فزآٚردٜ ٚ ؽٟزی

 ۺ عٕٙاٖ ؽٟزداری

25 

 تاسآفزیٙی ٚ ػٕزاٖ عاسٔاٖ عزپزعت وٛٞغتاٖ پارن آتؾار پزٚصٜ اَٚ فاس تىٕیُ

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟزی فناٞای

26 

 پغٕا٘ذٞای تخّیٝ ٔجاس ٔزوش ٚرٚدی ٔغیز

. وزد خٛاٞذ تغییز ػٕزا٘ی ٚ عاختٕا٘ی

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ٔذیزػأُ

 وزد؛ ٔيزح عٕٙاٖ ؽٟزداری

27 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 سیزتٙایی أٛر ٚ فٙی ٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی رٚاتو تزتیت ٚ افالح واٖ٘ٛ پزٚصٜ ٔؾتزن جّغٝ

 :داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری

28 

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػأُ ٔذیز اعت ؽٟز تٛعؼٝ وّیذ ، ػٛارك پزداخت

 وزد؛ ٔيزح عٕٙاٖ ؽٟزداری

29 

 وٕاواٖ ٞا آرأغتاٖ در خیزات ٚ ٘ذٚرات تٛسیغ

 .اعت ٕٔٙٛع

 ٞای آرأغتاٖ ٔذیزیت عاسٔاٖ عزپزعت

  ۺعٕٙاٖ ؽٟزداری

30 

 ا٘ثار دیٛارٞای اس ٔتزٔزتغ۳۰۰ وؾی فٙظ

 .ؽذ آغاس تاسیافت ؽٟزن دْٚ فاس در مایؼاتی

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 ؛ عٕٙاٖ ؽٟزداری

31 

 ا٘جاْ عٕٙاٖ وٛٔؼ تشري پارن آتزعا٘ی اَٚ فاس

 .ؽذ

 32 ۺعٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟزی خذٔات ٔؼاٖٚ

 حاَ در عٕٙاٖ ؽٟز ؽذٖ ٞٛؽٕٙذ ٘یاسٞای پیؼ

  .اعت ا٘جاْ

 ٚ اىالػات فٙاٚری عاسٔاٖ عزپزعت

 ۺعٕٙاٖ ؽٟزداری ارتثاىات

33 

 تٛعو ٔاٜ اردیثٟؾت در حزیك ٚ حادثٝ ٔٛرد ۸۷

 .ؽذ دادٜ پٛؽؼ عٕٙا٘ی ٘ؾا٘اٖ آتؼ

 آتؼ فزٔا٘ذٞی عتاد تا تٕاط ٔٛرد ۲۳۴۰

 عٕٙاٖ ٘ؾا٘ی

34 

 اعتاٖ خٛب تاتاٞای تزای ای ٔغاتمٝ

 ٞغتٙذ_تاتایی_دختزٞا

 خثز تا٘ٛاٖ أٛر در عٕٙاٖ ؽٟزدار ٔؾاٚر

ۺ داد

35 

 حاؽیٝ در وزچه تٛتٝ افّٝ ۱۵۰۰ واؽت ػّٕیات

 ٚالیت ٚ اخاللی ؽٟیذ ٘ٛرٚسی، ؽٟیذ تّٛار

 فنای ٚ ٔٙظز عیٕا، عاسٔاٖ عزپزعت

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟزی عثش

36 

 اعتاٖ خٛب تاتاٞای تزای ای ٔغاتمٝ

 ٞغتٙذ_تاتایی_دختزٞا#

 خثز تا٘ٛاٖ أٛر در عٕٙاٖ ؽٟزدار ٔؾاٚر

ۺ داد

37 

 حاؽیٝ در وزچه تٛتٝ افّٝ ۱۵۰۰ واؽت ػّٕیات

 ٚالیت ٚ اخاللی ؽٟیذ ٘ٛرٚسی، ؽٟیذ تّٛار

 فنای ٚ ٔٙظز عیٕا، عاسٔاٖ عزپزعت

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟزی عثش

38 

 ٞای تماىغ پُ ٍٟ٘ذاری ٚ تؼٕیز ٔؾتزن جّغٝ

 ٕٞغيح غیز

 سیزتٙایی أٛر ٚ فٙی ٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی رٚاتو

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری

39 

 ٚ تاوغی خٛدرٚٞای رایٍاٖ ٕ٘ٛدٖ ٌاسعٛس آغاس

 عٕٙاٖ ؽٟزی درٖٚ تار حُٕ

 ٘مُ ٚ حُٕ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػٕٛٔی رٚاتو

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ٔغافز ٚ تار

40 

 تٝ ؽٟزی درٖٚ تاوغی دعتٍاٜ ۵۰ تجٟیش

 تزاوغی

 ٘مُ ٚ حُٕ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػٕٛٔی رٚاتو

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ٔغافز ٚ تار

41 

 جٍّٙی پارن در ٞزس ٞای ػّف ٚجیٗ ػّٕیات

 عٛواٖ

 فنای ٚ ٔٙظز عیٕا، عاسٔاٖ عزپزعت

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟزی عثش

42 

 جٌّٛیزی راٞىارٞای تزرعی ا٘ذیؾی ٞٓ ٘ؾغت

. ؽذ تزٌشار غیزٔجاس عاس ٚ عاخت اس

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 عٕٙاٖ؛ ؽٟزداری

43 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
ٜ تزداری پزٚا٘ٝ اخذ  عٕٙاٖ ػٕزاٖ ٔؼذٖ اس تٟز

 ؽٟزداری تاسآفزیٙی ٚ ػٕزاٖ عاسٔاٖ تٛعو

. عٕٙاٖ

 تاسآفزیٙی ٚ ػٕزاٖ عاسٔاٖ عزپزعت

ۺ عٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟزی فناٞای
44 

 در عثش فنای اجزای خقٛؿ در ٕٞاٍٞٙی جّغٝ

 ٔٙيمٝ عيح

 خثز عٝ ٔٙيمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔی رٚاتو

ۺ داد
45 

 ٚ اجتٕاػی فزٍٞٙی عاسٔاٖ وٛؽؼ تٝ عٕٙاٖ ؽٟز پیىزٜ تز اؽؼار سیثای ٘مؼ

 ؽذ؛ ا٘جاْ عٕٙاٖ ؽٟزداری ٚرسؽی
46 

ٝ ٞای  ؽٟزداری وار دعتٛر در اداری تحَٛ تز٘أ

. دارد لزار

 ؽٟزداری ا٘غا٘ی ٔٙاتغ ٔذیزیت عزپزعت

ۺ عٕٙاٖ
47 

 وارٌاٞی ٘ظارت ٔؾاٚر ٔؾتزن جّغٝ

 ۱ٚ۲ٚ۳ ٔٙاىك ػٕزا٘ی ٔؼاٚ٘یٗ ٚ (آرٔا٘ؾٟز)

 سیزتٙایی أٛر ٚ فٙی ٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی رٚاتو

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری
48 

 وٛؽه ٞای پزٚصٜ پیٕا٘ىار تا ٔؾتزن جّغٝ

 آرأغتاٖ عاختٕاٖ ٚ فذن

 سیزتٙایی أٛر ٚ فٙی ٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی رٚاتو

 داد؛ خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری
49 

  أٛر ٚ فٙی ٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی رٚاتو آتاد خیز ٕٞغيح غیز تماىغ پُ ٔیذا٘ی تاسدیذ

 داد؛ خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری سیزتٙایی
50 

 ٔىؼثی ٔتز ۵۰ ٚ ۱۰۰ ٔخاسٖ احذاث ػّٕیات اتٕاْ

 تٛعو وٛٞغتاٖ پارن در ٚالغ ؽزب آب تأیٗ

 عٕٙاٖ ؽٟزداری آفزیٙی تاس ٚ ػٕزاٖ عاسٔاٖ

 آفزیٙی تاس ٚ ػٕزاٖ عاسٔاٖ ػٕٛٔی رٚاتو

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری
51 

 خثز یه ٔٙيمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔی رٚاتو تزجْٛ پیؼ راٜ تاؽ اس ٔیذا٘ی تاسدیذ

ۺ داد
52 

 خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری تاریخی تافت ٔذیز عٕٙاٖ ٔٛسٜ خا٘ٝ تٝ دا٘ایی تاریخی خا٘ٝ تثذیُ

ۺ داد
53 

 ۲ ، ۱ ٔٙاىك ٔؼاٚ٘یٗ ٚ پیٕا٘ىاراٖ ٔؾتزن جّغٝ

ٚ ۳ 

 سیزتٙایی أٛر ٚ فٙی ٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی رٚاتو

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری
54 

 تٛد وزدٜ عمٛه چاٜ در وٝ عاِٝ ۲۰ وارٌز ٘جات

. ؽذ أذادرعا٘ی أزٚس فثح ٘ؾا٘اٖ آتؼ تٛعو

 خذٔات ٚ ٘ؾا٘ی آتؼ عاسٔاٖ رئیظ

 داد؛ خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ایٕٙی
55 

 پاوثا٘اٖ ٕٞت ٚ تالػ تا عٕٙاٖ تشري ٔقّی

. ؽذ غثاررٚتی ٚ پاوغاسی عٕٙا٘ی

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػأُ ٔذیز

 ؛ عٕٙاٖ ؽٟزداری
56 

 خا٘ٛادٜ اس حٕایت تزای فزفتی ٟٔز ٘غیٓ جؾٗ

 س٘ذا٘یاٖ ٞای

 57 خٛرد؛ رلٓ خا٘ٛادٜ أیذ فزٍٞٙغزای در

 دْٚ فاس تغيیح ٚ خان ریشی ػّٕیات ا٘جاْ

 ػّٛیاٖ تٛعتاٖ

 فنای ٚ ٔٙظز عیٕا، عاسٔاٖ عزپزعت

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟزی عثش
58 



5 
 

 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 تخّیٝ ٔزوش جادٜ در عیالب ٔغیزٞای

 .ؽذ پاوغاسی ٚػٕزا٘ی عاختٕا٘ی پغٕا٘ذٞای

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ٔذیزػأُ

 :خثزداد عٕٙاٖ ؽٟزداری
59 

 تحٛالت ٚ تغییز در مزٚری أزی تاسآٔٛسی

 عاسٔا٘ی

 عٕٙاٖ ؽٟزداری فاٚای عاسٔاٖ عزپزعت

ۺ وزد ػٙٛاٖ
60 

ٝ ٞای ٞفتٍی ٌٙذسدایی  ٕٞچٙاٖ عٕٙاٖ ؽٟز غزف

. دارد ادأٝ

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ٔذیزػأُ

 عٕٙاٖ؛ ؽٟزداری
61 

 خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری تاریخی تافت ٔذیز عٕٙاٖ ؽٟزداری در ؽٟز ٌفتٕاٖ تاالر ایجاد

ۺ داد
62 

 حاَ در دعتٍاٜ ۹۰ تٛعتاٖ عأا٘ذٞی ٚ تاسعاسی

. اعت ا٘جاْ

ۺ عٕٙاٖ یه ٔٙيمٝ ؽٟزداری ٔذیز 63 

 اِغالْ ٚادی آرأغتاٖ در عاختٝ پیؼ لثٛر

 عٕٙاٖ

ٖ ٞای ٔذیزیت عاسٔاٖ عزپزعت  آرأغتا

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری
64 

 تٙایی سیز ٚأٛر فٙی ٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی رٚاتو ٌا٘ٝ عٝ ٔٙاىك ٔؼاٚ٘یٗ ٚ ػٕزا٘ی ٔؾتزن جّغٝ

ۺ داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری
65 

 ٟٔٓ اس ٞا ؽٟزداری ٚ ؽٛراٞا ٔياِثات پیٍیزی

. اعت ٔؾٛرتی ٔجٕغ تزٌشاری ٞذف تزیٗ

 در اعتاٖ ؽٛرای رئیظ تٛیٝ آَ ػثاط

 ؽٛراٞا؛ ٔؾٛرتی ٔجٕغ عٛٔیٗ
66 

 ٚ اجتٕاػی فزٍٞٙی عاسٔاٖ عزپزعت فٛتثاَ ٔذرعٝ تاتغتا٘ٝ تزْ ٘اْ ثثت ؽزٚع

 داد؛ خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ٚرسؽی
67 

 پاویشٌی ٚ ٔحیيی آِٛدٌی ٞای حذف ٔٙظٛر تٝ

 ؽغتؾٛ (رٜ) خٕیٙی أاْ خیاتاٖ ؽٟزی ٔٙاظز

 .ؽذ

 ٔٙيمٝ ؽٟزداری ؽٟزی خذٔات ٔؼاٖٚ

 ۺعٕٙاٖ یه
68 

 در درختچٝ ٚ درخت افّٝ ۲۰۰ واؽت ػّٕیات

ٔا٘ذٌار  تّٛار

 فنای ٚ ٔٙظز عیٕا، عاسٔاٖ عزپزعت

 ۺداد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟزی عثش
69 

 ۷۰ پیؾزفت تٝ تاسیافت ؽٟزن دْٚ فاس احذاث

 .رعیذ درفذی

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػأُ ٔذیز

وزد؛  ٔيزح عٕٙاٖ ؽٟزداری
70 

 اعتاٖ اعالٔی ارؽاد ٚ فزًٞٙ ٔذیزوُ دیذار

عٕٙاٖ  ؽٟزدار تا عٕٙاٖ

 إُِّ تیٗ أٛر ٚ ارتثاىات ٔذیزیت

داد؛  ٌشارػ عٕٙاٖ ؽٟزداری
71 

 پایاٖ افٙاف ٌذاری لیٕت ػذْ ٚ ٔؼثز عذ

 .ٔی یاتذ

 ٔؾاغُ عأا٘ذٞی عاسٔاٖ ػٕٛٔی رٚاتو

 وؾاٚرسی ٞای فزآٚردٜ ٚ ؽٟزی

 ۺعٕٙاٖ ؽٟزداری

72 

 دٚعٛیٝ تؼأُ تا ؽٟزی ٔغائُ حُ در تغزیغ

ّٔت  خا٘ٝ ٕ٘ایٙذٜ ٚ ؽٛرا

 ٔيزح عٕٙاٖ ؽٟز اعالٔی ؽٛرای رییظ

 ۺوزد
73 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 در فقّی ٞای ٌُ ا٘ٛاع اس ٌّذاٖ ٞشار ۱۵ واؽت

 ۹۹ عاَ اَٚ ٔاٜ عٝ

 فنای ٚ ٔٙظز عیٕا، عاسٔاٖ عزپزعت

 :داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟزی عثش
74 

 ؽٟزداری تزافیه وٙتزَ ٚ تقٛیزی پایؼ ٔزوش

 .ؽذ افتتاح عٕٙاٖ

عٕٙاٖ؛  اعتا٘ذار حنٛر تا 75 

تحزاٖ  عِٛٝ اس ٔیذا٘ی تاسدیذ  سیز أٛر ٚ فٙی ٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی رٚاتو

داد  خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری تٙایی
76 

ٜ ٞای عٕٙاٖ؛  ؽٟزدار حٛسٜ ٔذیز   .ٔی ؽٛ٘ذ ؽٙاعی آعیة ؽٟزی پزٚص 77 
 یه ٔٙيمٝ ٔؼاتز ریشی آعفاِت تٗ ٞشار 2 اس تیؼ

عٕٙاٖ  ؽٟزداری

 خثز عٕٙاٖ  ؽٟزداری یه ٔٙيمٝ ٔذیز  

داد 
78 

 سائزیٗ تزای اِغالْ ٚادی آرأغتاٖ ٔٙظز تٟثٛد

لثٛر  اُٞ

 ٞای آرأغتاٖ ٔذیزیت عاسٔاٖ عزپزعت

  ۺداد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری
79 

 لٟزٔا٘ی ػٙٛاٖ عٕٙاٖ ؽٟزداری وای واراتٝ

وزد  خٛد آٖ اس را ٞا رلاتت

 ٚاٖ واراتٝ ِیً ٞای رلاتت در

؛ (دختزاٖ)ایزاٖ
80 

 عٕٙاٖ ؽٟزداری وٝ ٘ٛیٙی دیذٌاٜ ٔحٛری؛ ٔحّٝ

 .دارد پیؾزٚ در

 عیذ تا پیاْ رٚس٘أٝ اختقافی ٌفتٍٛی

 تز٘أٝ ٔؼاٚ٘ت عزپزعت ، خاتٕی ٔحٕذ

 در عٕٙاٖ ؽٟزداری ٕٞاٍٞٙی ٚ ریشی

 ؽٟزداری ٔحٛر ٔحّٝ تٛدجٝ خقٛؿ

عٕٙاٖ 

81 

 فاس در تاسیافت ؽٟزن تٝ تزق ؽثىٝ ا٘تماَ اجزای

ٌزفت  ا٘جاْ  دْٚ

 پغٕا٘ذ ٔذیزیت عاسٔاٖ ػأُ ٔذیز

وزد؛  ٔيزح عٕٙاٖ ؽٟزداری
82 

 عاسی آساد ىزح در دیٍز ّٔىی تخزیة ٚ تّٕه

ٔٙيمٝ  عيح ٔؼاتز

 ٔٙيمٝ أالن عزپزعت فخاری ٔزتنی

داد؛  خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری یه
83 

 ؽٟزی تاسآفزیٙی در عٕٙاٖ ؽٟزداری فؼاِیتٟای

 .اعت تمذیز لاتُ

 84  ۺعٕٙاٖ اعتا٘ذار

 ٚ ٔزٔت پیؾزفت رٚ٘ذ اس عٕٙاٖ ؽٟزدار تاسدیذ

تیذختی ٞا  ىاِة  تاریخی خا٘ٝ تاسآفزیٙی

 ٌزدؽٍزی أٛر ٔذیزیت ػٕٛٔی رٚاتو

 ۺداد ٌشارػ عٕٙاٖ ؽٟزداری
85 

عٕٙاٖ؛  اعتا٘ذار حنٛر تا .ؽذ افتتاح عٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟز رعا٘ٝ اعتٛدیٛ 86 
خا٘ـٛادٌـی  دارت ٔجـاسی ٔغاتمـات  در وزأت دٞٝ ٌزأیذاؽت ٔٙاعثت تٝ

ؽٛد؛  ٔی تزٌشار عٕٙاٖ
87 

 درجٝ ارتماء تغت ٚ جغٕا٘ی آٔادٌی تغت تزٌشاری

 .ؽذ تزٌشار عٕٙاٖ ٘ؾا٘ی آتؼ عاسٔاٖ ٘یزٚٞای
 خذٔات ٚ ٘ؾا٘ی آتؼ عاسٔاٖ رئیظ

  ۺعٕٙاٖ ؽٟزداری ایٕٙی
88 
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 ردیف تیتر خبر عنوان خبر
 ٘ماؽی اجزای تا فزعٛدٜ دیٛارٞای سیثاعاسی8

عٕٙاٖ  ؽٟز عيح در دیٛاری

 فنای ٚ ٔٙظز عیٕا، عاسٔاٖ عزپزعت

 :داد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری ؽٟزی عثش
89 

 مّغ آب پٕپ اتاق اىزاف دیٛاروؾی ػّٕیات

ؽمایك  پارن جٙٛتی

 خثز عٝ ٔٙيمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔی رٚاتو

 :داد
90 

ساٚلاٖ  اعتخز اس ٔیذا٘ی تاسدیذ  سیزتٙایی أٛر ٚ فٙی ٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی رٚاتو

 ۺداد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری
91 

 ؽٟزن در راٜ پیادٜ ٌذاری جذَٚ ػّٕیات

وٛٞغتاٖ 

 خثز عٝ ٔٙيمٝ ؽٟزداری ػٕٛٔی رٚاتو

 ۺداد
92 

س٘ذاٖ  دیٛار ؽٙاص تٙذی آٔارتٛر اس ٔیذا٘ی تاسدیذ  سیزتٙایی أٛر ٚ فٙی ٔؼاٚ٘ت ػٕٛٔی رٚاتو

 ۺداد خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری
93 

 ِٔٛٛی تّٛار تؼزیل ىزح راعتای در دیٍز تّٕىی

ٕ٘اس  ٔیذاٖ عٕت تٝ

 خثز عٕٙاٖ ؽٟزداری عٝ ٔٙيمٝ ٔذیز

 ۺداد
94 

 


