
 

 مدیریت ارتباطات ي امًر بیه الملل شُرداری سمىان  خبر ي شُر

 1399فريردیه ماٌ .بررسی اخبار مىتشر شدٌ شُرداری سمىان در مطبًعات ي رساوٍ َای خبری 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 خبز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی خذهات هؼاٍى

 داد؛

 

 ٍ هؼابز گغتزدُ ضذػفًَی هزحلِ ؽؾویي

 عوٌاى ؽْز هحالت

 
 ایزاى رٍیذاد خبزی پایگاُ

 

 جارچی خبزی پایگاُ

 اخبار

 آریا خبزگشاری

 

 ربیغ خبزی پایگاُ

 
 

 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 :عوٌاى فزهاًذار

 

 ؽْزداری پیؾگیزاًِ ّای فؼالیت رعاًی اطالع

 .اعت تقذیز قابل عوٌاى

 
 

 اهزٍس رٍیذاد کؾَری رٍسًاهِ

 
 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 در هاًذى" هؾَقیي بِ ّن عوٌاى"آَّی"

 پیَعت "خاًِ

 
 ایغٌا خبزگشاری

 ایزًا خبزگشاری

 ایکٌا خبزگشاری

 ایزاى رٍیذاد خبزی پایگاُ

 

 ربیغ خبزگشاری

 ًیَس تی خبزگشاری

 هْز خبزگشاری

 جارچی خبزی پایگاُ

 اخبار

  ًیَس اقطاع خبزگشاری
 



 

 ّا_رعاًِ_دیگز_اس

 

 جَالًگاُ در عوٌاى ؽْزی هذیزیت عْن

 کزًٍا با هبارسُ

 

 پیؾگیزاًِ اقذاهات اس ایزًا خبزگشاری گشارػ

  کزًٍا با هقابلِ در عوٌاى ؽْزداری

 

  ایزًا خبزی پایگاُ

 

 

 ّا_رعاًِ_دیگز_اس

 

 ّای الواى خقَؿ در ایزًا خبزگشاری گشارػ

 1399 بْار در عوٌاى ؽْز بْاری

 
 

 ایزًا خبزی پایگاُ

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى هذیزػاهل

  :عوٌاى

 

 کزًٍا با هقابلِ در ٍیضُ بغتِ عوٌاًی پاکباًاى

 .کزدًذ دریافت دٍم هزحلِ در

 

 ربیغ خبزی پایگاُ



 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 عبش فضای ٍ هٌظز عیوا، عاسهاى عزپزعت

 عوٌاى؛ ؽْزداری ؽْزی

 

 .ؽذ هوٌَع عوٌاى ؽْز بَعتاى ّای بِ ٍرٍد

 
 

 ایزًا خبزگشاری

 

 

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 :عوٌاى ؽْزدار

 

 ٍ هؼابز کلیِ ّوگاًی بغیج ّؾتن هزحلِ در

 .ؽذ ضذػفًَی عوٌاى ؽْزی پزتزدد هٌاطق

 

 ربیغ خبزی پایگاُ

 اخبار جارچی خبزی پایگاُ

 ایزاى رٍیذاد خبزی پایگاُ

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ؽَراّای ٍ ؽْزی اهَر هذیزکل ؽْاب راضیِ

 : ایوٌا خبزًگار با گفت ٍگَ در عوٌاى اعتاًذاری

 

 کزًٍا با هقابلِ ارکاى هْن تزیي اس ؽْزداری 

 .اعت

 
 

 ایوٌا خبزگشاری

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 ؽَراّای ٍ ؽْزی اهَر دفتز هذیزکل

 عوٌاى؛ اعتاًذاری

 در عوٌاى ؽْزداری رعاًی اطالع ّای فؼالیت

 .اعت تقذیز قابل کزًٍا عایِ

 هقابلِ در پیؾگاهاى اس یکی عوٌاى ؽْزداری

 .بَد کزًٍا ٍیزٍط با
 آریا خبزگشاری

 فزدا کارًاهِ خبزی پایگاُ

 

 ربیغ خبزی پایگاُ

 رٍیذاد خبزی پایگاُ

  ایزاى



 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 عوٌاى؛ آتؼ ًؾاًی عاسهاى رئیظ

 

 ؽْز در حزیق ٍ حادحِ ػولیات هَرد 86

 .ؽذ اهذادرعاًی عوٌاى

 

 عوٌاى اعتاى هْز خبزگشاری

 
 

 رٍس ؽاخـ خبزی پایگاُ

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 عوٌاًی ّا هتفاٍت بذر عیشدُ اس ؽْزدار تقذیز

 

  کِ ؽْزًٍذاًی ّوِ اس رضَی ًاظن هحوذ عیذ

ِ گذاری طزح ٍ اًتظاهی ًیزٍی قَاًیي  فافل

 .کزد قذرداًی کزدًذ رػایت را اجتواػی

 
 

 آریا خبزگشاری

 

 ایٌفَگزافی

 

 آتؼ عاسهاى هاُ اعفٌذ ػولیاتی ػولکزد

 98 عال در عوٌاى ؽْزداری ًؾاًی



 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 ؽَراّای ٍ ؽْزی اهَر دفتز کل هذیز

 :کزد هطزح عوٌاى اعتاًذاری

 

 ؽْزداری رعاًی اطالع ٍ پیؾگیزاًِ اقذاهات

 قابل کزًٍا ٍیزٍط ؽیَع با هقابلِ در عوٌاى

 .اعت تقذیز

 ٍطي کیویای کؾَری رٍسًاهِ

99  فزٍردیي 16  ؽٌبِ  

 

 ایٌفَگزافی

 

 98 هاُ اعفٌذ در ّا عَسی آتؼ تفکیکی آهار

 

 ایٌفَگزافی

 

 اعفٌذ در ًجات ٍ اهذاد حَادث تفکیکی آهار

 98 هاُ



 

 ایٌفَگزافی

 

 یکغالِ_ػولکزد

 

 ٍ ًؾاًی آتؼ عاسهاى ػولیاتی ػولکزد�

 98 عال در عوٌاى ؽْزداری ایوٌی خذهات

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ؽْزداری آراهغتاى ّای عاسهاى عزپزعت

 :داد خبز عوٌاى

 

 عوٌاى در کزًٍایی اهَات عزًَؽت

 
 

 ایوٌا خبزگشاری

 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 ؽْزداری ّای آراهغتاى عاسهاى عزپزعت

 :داد خبز عوٌاى

 

 ّای آراهغتاى در تزدد هحذٍدیت اػوال

  عوٌاى

 

 کارگز ٍ کار کؾَری رٍسًاهِ

 

99  فزٍردیي 17 یکؾٌبِ  



 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 :کزد ػٌَاى عوٌاى فزهاًذار

 

 تزٍیج حَسُ در پیؾگام عوٌاى ؽْزداری

 ؽْادت ٍ ایخار فزٌّگ

 
 ربیغ خبزی پایگاُ

 پاًا خبزگشاری

 رعوی اخبار خبزی پایگاُ

 آریا خبزگشاری

 فزدا کارًاهِ خبزی پایگاُ

 رٍیذادایزاى خبزی پایگاُ

 ایوٌا خبزگشاری

 

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى هذیزػاهل

 :داد خبز عوٌاى

 

 ضایؼاتی ؽْزک اًبارّای دٍم فاس عاخت آغاس 

 عوٌاى

 
 

 ایوٌا خبزگشاری

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

  :کزد اظْار عوٌاى فزهاًذار

 

 در الغالم ٍادی آراهغتاى کارکٌاى جاًفؾاًی

 کزًٍایی رٍسّای

 
 آریا خبزگشاری

 فزدا کارًاهِ خبزی پایگاُ

 رعوی اخبار خبزی پایگاُ

 

 هْز خبزگشاری

 جَاى خبزًگاراى باؽگاُ

 



 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 :عوٌاى ًؾاًی آتؼ عاسهاى رئیظ

 

 .ؽذ رعاًی اهذاد عوٌاى در حزیق ٍ حادحِ 37

 
 ایوٌا خبزگشاری

 

  هْز خبزگشاری

 

 جَاى خبزًگاراى باؽگاُ

 

 رُکٌا خبزی پایگاُ

 ّوؾْزی خبزی پایگاُ

 آًالیي

 

 جواراى خبزی پایگاُ

 

 

 

 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 :عوٌاى اعتاًذار ػوزاًی هؼاٍى

 

 اعتاى ّای ؽْزداری درآهذ کاّؼ باػج کزًٍا

 .اعت ؽذُ عوٌاى

 

 عوٌاى اعتاى پیام اعتاًی رٍسًاهِ

 

99  فزٍردیي 18  دٍؽٌبِ  

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 :عوٌاى فزهاًذار

 

 آراهغتاى ّای در کزًٍا با هقابلِ پزٍتکل ّای

 .اعت ؽذُ اجزایی عوٌاى

 اعتاى هْز خبزگشاری

 عوٌاى

 جواراى خبزی پایگاُ

 جَاى خبزًگاراى باؽگاُ

 آریا خبزگشاری

 رعوی اخبار خبزی پایگاُ

 فزدا کارًاهِ خبزی پایگاُ

 عوٌاى تابٌاک خبزگشاری

 



 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 :اعتاى هزکش فزهاًذار

 

 تزٍیج حَسُ در پیؾگام عوٌاى ؽْزداری

 ؽْادت ٍ ایخار فزٌّگ

 

 عوٌاى اعتاى پیام اعتاًی رٍسًاهِ

 

99  فزٍردیي 18  دٍؽٌبِ  

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 آراهغتاى ّای هذیزیت عاسهاى عزپزعت

 :کزد ػٌَاى عوٌاى ؽْزداری

 

 آراهغتاى ّای در بْذاؽتی افَل رػایت

 عوٌاى

 

 ایوٌا خبزگشاری

 

 جَاى خبزًگاراى باؽگاُ

 

 جواراى خبزی پایگاُ

 

 هْز خبزگشاری

 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 عوٌاى پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 :داد خبز

 

 ضایؼاتی اًبارّای عاخت ػولیات دٍم فاس آغاس

 باسیافت بشرگ ؽْزک در

 

 کارٍکارگز کؾَری رٍسًاهِ

 

99  فزٍردیي 19  ؽٌبِ عِ  



 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 :داد خبز عوٌاى ؽْزداری تاریخی بافت هذیز

 

ُ عاسی  عوٌاى جاهغ هغجذ جذار

 

 ایوٌا خبزگشاری

 

 عوٌاى اعتاى هْز خبزگشاری

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ؽْز  جذیذ ّای طزح اس ایزًا تقَیزی گشارػ

 عوٌاى در کَدک دٍعتذار

 

 ببیٌیذ سیز لیٌک در را ایزًا# بیؾتز تقاٍیز

 

irna.ir/photo/ 83742481/  

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ایوٌی خذهات ٍ آتؼ ًؾاًی عاسهاى رییظ

 :عوٌاى ؽْزداری

 

 را ؽْزداری ّا خذهات ارسػ کزًٍا، ؽیَع

 .کزد ًوایاى بیؾتز

 
 

 ایوٌا خبزگشاری



 

 ایٌفَگزافی

 

 یکواِّ_ػولکزد

 

 ؽْزداری 98 عال اعفٌذ یکواِّ ػولکزد

. عوٌاى یک هٌطقِ

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 اس هغؤٍالى باسدیذ اس ایزًا تقَیزی گشارػ

 عوٌاى ؽْزداری گزدؽگزی طزح ّای

 

 ببیٌیذ سیز لیٌک در را ایزًا# بیؾتز تقاٍیز

 

irna.ir/photo/ 83742529/  

 

 ایٌفَگزافی

 

 یکواِّ_ػولکزد

 

 ؽْزداری 98 عال اعفٌذ یکواِّ ػولکزد

 .عوٌاى یک هٌطقِ



 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

  تَعط ؽْز در حیات حق اس فیاًت

 ٍیزٍط کزًٍا بزابز در عوٌاى ؽْزداری

 

 ایجاد با ّوزاُ ٍآهَسػ، عاسی فزٌّگ

 هزدهی هؾارکت فزفت 

 

 هزدم بیاى اعتاًی رٍسًاهِ

 

99  فزٍردیي 23  ؽٌبِ  

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 :کزد ػٌَاى عوٌاى ؽْزدار

 

 در عیوزؽ بشرگ بَعتاى ؽْزباسی باسپیزایی

 عوٌاى

 
 

 ایوٌا خبزگشاری

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى هذیزػاهل

 :داد خبز عوٌاى

 

 عوٌاى در سبالِ عطل 7800 گٌذسدایی

 

 ایوٌا خبزگشاری

 

 جَاى خبزًگاراى باؽگاُ



 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 ؽَراّای ٍ ؽْزی اهَر دفتز هذیزکل

 :عوٌاى اعتاًذاری

 

 در عوٌاى ؽْزداری اطالع رعاًی فؼالیت ّای

 .اعت تقذیز قابل کزًٍا عایِ

 

 هاسًذراى ٍ عوٌاى اعتاى دٍ هزدم ًذای هاٌّاهِ

 

1399 فزٍردیي  

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 :کزد هطزح عوٌاى ؽْزدار

 

 باسپیزایی بزای ؽْزداری بلٌذهذت بزًاهِ

 عوٌاى ؽْزباسی

 
 

 ایزًا خبزگشاری

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 :کزد هطزح عوٌاى ؽْزدار

 

 تزٍیج حَسُ در پیؾگام عوٌاى ؽْزداری

 ؽْادت ٍ ایخار فزٌّگ

 

 هاسًذراى ٍ عوٌاى اعتاى دٍ هزدم ًذای هاٌّاهِ

 

1399 فزٍردیي  



 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس
 

 :کزد هطزح عوٌاى ؽْزدار

 

 .کٌٌذ فزاّن را تَلیذ جْؼ سهیٌِ ؽْزداری ّا

 
 
 

 ایوٌا خبزگشاری

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ؽَراّای ٍ ؽْزی اهَر دفتز کل هذیز

 باسیافت ؽْزک اس باسدیذ در عوٌاى اعتاًذاری

 کزد؛ هطزح عوٌاى

 

 باسیافت ؽْزک اس ّا ؽْزداری الگَبزداری

 عوٌاى

 ربیغ خبزی پایگاُ

 آریا خبزگشاری

 فزدا کارًاهِ خبزی پایگاُ



 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 هؼاٍى ، فخزی هٌَچْز دکتز باسدیذ گشارػ

 ، عوٌاى اعتاًذار ػوزاًی اهَر ّواٌّگی

 ؽْزی اهَر دفتز هذیزکل ؽْاب راضیِ هٌْذط

 عیذ دکتز ٍ عوٌاى اعتاًذاری ؽَراّای ٍ

 ؽْزک اس عوٌاى ؽْزدار رضَی ًاظن هحوذ

  عوٌاى ؽْزداری پغواًذ باسیافت

 

 ؽْزداری اقذام اس اعتاى ٍ کؾَر ؽْزداری ّای

 بزداری الگَ باسیافت، ؽْزک عاخت در عوٌاى

 .کٌٌذ

 
 

  هزدم بیاى اعتاًی رٍسًاهِ  

 

99 هاُ فزٍردیي 24 یکؾٌبِ  

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

  :عوٌاى ؽْزدار

 

 غیز تَلیذ رًٍق ٍ پَیایی در ؽْزداری  ًقؼ

 .اعت اًکار قابل

 

 آریا خبزگشاری

 

 پاًا خبزگشاری

 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 :عوٌاى ؽْزدار

 

 عوٌاى باسیافت ؽْزک دٍم فاس عاخت ػولیات

 .اعت اًجام حال در

 

 هزدم بیاى اعتاًی رٍسًاهِ

99فزٍردیي   



 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 عوٌاى؛ ؽْزدار

 

 عوٌاى باسیافت ؽْزک دٍم فاس عاخت ػولیات

 .اعت اًجام حال در

 
 

 عوٌاى اعتاى هْز خبزگشاری

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ٍ بار ًقل ٍ حول هذیزیت عاسهاى عزپزعت

 :داد خبز عوٌاى ؽْزداری هغافز

 

 عوٌاى در هغافز جابجایی جذیذ ضَابط اػالم

 
 

 ایوٌا خبزگشاری

 

 

 

 ایٌفَگزافی

 

 98 عال با 97 عال ّای تولک ای هقایغِ آهار

 یک هٌطقِ ؽْزداری

 اهالک ٍاحذ عزپزعت فخاری هزتضی

 هقایغِ آهار اس گشارؽی یک هٌطقِ ؽْزداری

 تفکیک اعاط بز را 98 عال ٍ 97 عال اس ای

 ارائِ دارًذ قزار تؼزیض طزح در کِ ّایی خیاباى

 .داد

 



 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 ؽَراّای ٍ ؽْزی اهَر دفتز کل هذیز

 باسیافت ؽْزک اس باسدیذ در عوٌاى اعتاًذاری

 :کزد هطزح عوٌاى

 

 باسیافت ؽْزک اس ّا ؽْزداری بزداری الگَ

 عوٌاى

 
 

 عبش ؽاخِ کؾَری رٍسًاهِ

 

1399  فزٍردیي 25  دٍؽٌبِ  

 

 ایٌفَگزافی

 

 ٍ عَسی آتؼ ػولیاتْای تؼذاد ای هقایغِ آهار

 گاًِ پٌج ایغتگاّْای تفکیک بِ ًجات ٍ اهذاد

 98 عال در ًؾاًی آتؼ عاسهاى

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ایٌفَگزافی

 

 بِ ػولیات دقیقِ هیشاى ای هقایغِ آهار

 آتؼ عاسهاى گاًِ پٌج ایغتگاّْای تفکیک

 98 عال در ًؾاًی

 
 
 
 

 



 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى هذیزػاهل

 داد؛ خبز عوٌاى

 

 بیي ضذػفًَی هَاد تَسیغ هزحلِ پٌجویي

 عوٌاى پاکباًاى

 
 

 ایوٌا خبزگشاری

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى هذیزػاهل

 :کزد هطزح عوٌاى

 

  ؽْز پاکیشگی ٍ خذهت آفزیٌاى ًقؼ پاکباًاى،

 
 

 ایزاى پغواًذ خبزی پایگاُ

 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 :عوٌاى ؽْزدار

 

 .کٌٌذ فزاّن را تَلیذ جْؼ سهیٌِ ؽْزداری ّا 

 
 

 هزدم بیاى اعتاًی رٍسًاهِ
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 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى هذیزػاهل

 :عوٌاى

 

 ٍ بْذاؽت راعتای در پیؾگیزاًِ اقذاهات

 بْذاؽتی اقالم/ عوٌاى ؽْزًٍذاى عالهت

 .ؽذ تَسیغ

 

 ؽبغتاى خبزگشاری

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 خبز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی خذهات هؼاٍى

 : داد

 

 ای درختچِ آبٌوا احذاث

 
 

 اعالهی جوَْری رٍسًاهِ خبزی پایگاُ

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 خبز عوٌاى ؽْزداری ؽْزی خذهات هؼاٍى

 : داد

 

 ای درختچِ آبٌوا احذاث

 
 

 اعالهی جوَْری رٍسًاهِ خبزی پایگاُ

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 :کزد ػٌَاى عوٌاى  فزهاًذار 

 

 تزٍیج حَسُ در پیؾگام عوٌاى ؽْزداری

 ؽْادت ٍ ایخار فزٌّگ

 

 اعالهی جوَْری رٍسًاهِ خبزی پایگاُ



 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت عاسهاى ػاهل هذیز

 :عوٌاى

 

 ؽغتؾَ قابل هاعک 3000 عوٌاى ؽْزداری

 .اعت کزدُ تَسیغ

 
 

 هزدم بیاى اعتاًی رٍسًاهِ
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 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 ؽْزی هؾاغل عاهاًذّی عاسهاى ػوَهی رٍابط

 عوٌاى؛ ؽْزداری کؾاٍرسی ّای فزآٍردُ ٍ

 

ِ دار ؽْز عطح بارفزٍػ خَدرٍّای  ؽٌاعٌاه

 .هی ؽًَذ

 
 

 ایزًا خبزگشاری

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 :کزد تاکیذ عوٌاى ؽْزدار

 

ُ ّای اًجام در جْادی رفتار لشٍم  ؽْزی پزٍص

 

 آریا خبزگشاری 

 

 فزدا کارًاهِ خبزی پایگاُ



 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 یک هٌطقِ ؽْزدار ؽْزی خذهات هؼاٍى

 :داد خبز عوٌاى

 

 عوٌاى در پیادُ ػابز پل ّای بْغاسی ٍ افالح

 
 

 ایوٌا خبزگشاری

 

 ّا_رعاًِ# دیگز اس

 

 :عوٌاى ؽْزدار

 

 فزف ضذػفًَی هحلَل لیتز هیلیَى ًین ٍ یک

 .ؽذ عوٌاى در کزًٍا با هقابلِ

 
 

 ایزًا خبزگشاری

 

 ؽْز_فذای

 

 عوٌاى ؽْزداری اخبار هزٍر   

 

 هزدم بیاى اعتاًی رٍسًاهِ
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: عوٌاى ؽْزداری اخبار گشیذُ هزٍر



 

 هطبَػات# دریچِ اس

 

 :ؽذ خَاعتار عوٌاى ؽْزدار

 

 ؽْزی ّای پزٍصُ اًجام در جْادی رفتار لشٍم

 
 

 عوٌاى اعتاى پیام اعتاًی رٍسًاهِ

 

 عبش ؽاخِ کؾَری رٍسًاهِ
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 هطبَػات# دریچِ اس

 

 :کزد ػٌَاى عوٌاى فزهاًذار

 

 تزٍیج حَسُ در پیؾگام عوٌاى ؽْزداری�

 .اعت ؽْادت ٍ ایخار فزٌّگ

 
 

 پیؾزٍ کؾَری رٍسًاهِ
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 هطبَػات# دریچِ اس

 

 اعتاًذار ػوزاًی اهَر ّواٌّگی هؼاٍى باسدیذ

  عوٌاى؛

 

 ؽْزداری پغواًذ هذیزیت باسیافت ؽْزک اس

 عوٌاى

 
 

 پیؾزٍ کؾَری رٍسًاهِ
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 هطبَػات# دریچِ اس

 

 :عوٌاى ؽْزدار

 

 .کٌٌذ فزاّن را تَلیذ جْؼ سهیٌِ ؽْزداری ّا

 
 

 پیؾزٍ کؾَری رٍسًاهِ
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 هطبَػات# دریچِ اس

 

 :ؽذ خَاعتار عوٌاى ؽْزدار

 

 ؽْزی ّای پزٍصُ اًجام در جْادی رفتار لشٍم

 
 

 پیؾزٍ کؾَری رٍسًاهِ
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