
 شُر ي خبر مدیریت ارتباطات ي امًر بیه الملل شُرداری سمىان

(1399مرداد ماٌ )بررسی اخبار مىتشر شدٌ شُرداری سمىان در مطبًعات ي رساوٍ َای خبری  

 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر  

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

  

    1399  هزداد   1   چْبرؽٌجِ

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :کزد ػٌَاى عوٌبى ؽْزداری تبریخی ثبفت هذیز

 

 عوٌبى ًبیت الصذر تبریخی هحلِ گذر احیبی

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399 هزداد   1   چْبرؽٌجِ   

 
 خن_خبم

 ًبهِ_ٍیضُ

 

 :کزد هٌتؾز خن خبم عزاعزی رٍسًبهِ

 

  عوٌبى ؽْزداری اخجبر ثز هزٍری

 

ُ ًبهِ  کَدک دٍعتذار ؽْز عوٌبى ٍیض

 

 99 هزداد 1 چْبرؽٌجِ
 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ثبراى ٍ کوبى رًگیي تلفٌی ّبی کتبثخبًِ هغئَل

 :کزد ثیبى عوٌبى ؽْزداری

 

ِ ّب 80 تب 2 ػضَیت ِ ّبی در عبل  تلفٌی کتبثخبً

 عوٌبى ؽْزداری

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

 عجش ؽبخِ کؾَری رٍسًبهِ

 

 خن خبم عزاعزی رٍسًبهِ

 

     1399 هزداد   1   چْبرؽٌجِ   

 
 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 :عوٌبى ؽْزدار

 

 آهبدُ عوٌبى در کؾَر کَدکبى َّؽوٌذ پبرک اٍلیي

ُ ثزداری  .اعت ثْز

 

 ایوٌب خجزگشاری

 

 آریب خجزگشاری

 

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 



 ایٌفَگزافی

 

 پغوبًذ هذیزیت عبسهبى اخزائی ٍاحذ ػولکزد

 99 هبُ تیز در عوٌبى ؽْزداری

 

 
 ایٌفَگزافی

 

 عبهبًذّی عتبد عَی اس ؽذُ صبدر اخغبرّبی

 هذیزیت عبسهبى ػوزاًی ٍ عبختوبًی پغوبًذّبی

 99 هبُ تیز در عوٌبى ؽْزداری پغوبًذ

 
 ایٌفَگزافی

 

ِ ای ػولکزد  پغوبًذّبی عبهبًذّی عتبد هقبیغ

 پغوبًذ هذیزیت عبسهبى ػوزاًی ٍ عبختوبًی

 98_99 هبُ تیز در عوٌبى ؽْزداری

 



  هحلِ_پیبم

 

  عوٌبى ؽْزداری هحَر هحلِ اقذاهبت ّفتگی ثزرعی

  ثْبرعتبى هحلِ: پٌدن ّفتِ

  

  هحلِ هؼتوذ فبهیلی االعالم حدت آقبی ثب گفتگَ

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 1399   هزداد   4   ؽٌجِ  
 

 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :کزد ػٌَاى عوٌبى ؽْزداری تبریخی ثبفت هذیز

 

 عوٌبى ًبیت الصذر تبریخی هحلِ گذر احیبی

 
 

 تَعؼِ ػصز کؾَری رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد   4   ؽٌجِ   

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ؽْزداری پغوبًذ هذیزیت عبسهبى ػبهل هذیز

 :عوٌبى

 

 خؾک پغوبًذ آٍری خوغ هدبس غیز خَدرٍّبی ثب

 .هی ؽَد قبًًَی ثزخَرد

 

 کبرگز ٍ کبر کؾَری رٍسًبهِ
 

     1399  هزداد   4   ؽٌجِ   

 



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 ؽْزداری پغوبًذ هذیزیت عبسهبى ػبهل هذیز

 عوٌبى؛

 

ِ ّبی دٍاسدّن هزحلِ در عوٌبًی پبکجبًبى  ثغت

 .کزدًذ دریبفت کزًٍب ثب هقبثلِ ثْذاؽتی

 

 آریب خجزگشاری

 

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ

 
 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

  

     1399 هزداد   5   یکؾٌجِ

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 ؽْزداری پغوبًذ هذیزیت عبسهبى ػبهل هذیز

 :عوٌبى

 ّبی دٍاسدّن،ثغتِ هزحلِ در عوٌبًی پبکجبًبى

 .کزدًذ دریبفت کزًٍب ثب هقبثلِ ثْذاؽتی

 
 ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 هزدم

  دًیبی کؾَری رٍسًبهِ

 خَاًبى

 اعکٌبط کؾَری رٍسًبهِ

 ؽبخِ کؾَری رٍسًبهِ

 عجش

      1399  هزداد 5   یکؾٌجِ



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 ٍ حول ؽجکِ هٌْذعی ٍ هذیزیت عبسهبى هذیزػبهل

 :کزد هغزح عوٌبى ؽْزداری ًقل

 

 عوٌبى َّؽوٌذعبسی در ارسؽوٌذ گبهی

 

 ایزًب خجزگشاری

 

 ایوٌب خجزگشاری 

 

 آریب خجزگشاری

 

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ؽْزداری پغوبًذ هذیزیت عبسهبى ػبهل هذیز

 :عوٌبى

 

 45 پیؾزفت ثِ ثبسیبفت ؽْزک اداری عبختوبى

 .رعیذ درصذی

 
 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد   5   یکؾٌجِ

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :داد خجز عوٌبى یک هٌغقِ  ؽْزداری ػوَهی رٍاثظ

 

 عغح هؼبثز در هتٌَع ّبی دیَاری ًقبؽی اخزای

 هٌغقِ

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد   5   یکؾٌجِ    

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :داد خجز عوٌبى یک هٌغقِ  ؽْزداری ػوَهی رٍاثظ

 

 اس یک هٌغقِ ؽْزداری هؼبًٍیي ٍ هذیز هیذاًی ثبسدیذ

 پل عفیذ ثَعتبى پیؾزفت رًٍذ

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد   5   یکؾٌجِ    

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :عوٌبى ؽْزداری ًؾبًی آتؼ عبسهبى رئیظ

 

 .گذؽت گِ هبّی در حزیق ٍ حبدثِ هَرد 132

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

 قلن صبحت کؾَری رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد   5   یکؾٌجِ  

 



 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

  

    1399  هزداد   6    دٍؽٌجِ

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :عوٌبى ؽْزداری ًؾبًی آتؼ عبسهبى رئیظ

 

 .گذؽت گِ هبّی در حزیق ٍ حبدثِ هَرد 132

 
 

 کبرگز ٍ کبر کؾَری رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 6   دٍؽٌجِ    

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :داد خجز عوٌبى یک هٌغقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاثظ

 

 ثَعتبى در خذیذ رٍؽٌبیی ّبی چزاؽ پبیِ ًصت

 فز دیْین ؽْیذ

 
 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 6   دٍؽٌجِ    

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ٍ حول ؽجکِ هٌْذعی ٍ هذیزیت عبسهبى ػبهل هذیز

 :کزد ثیبى عوٌبى ؽْزداری ًقل

 

 عوٌبى عبسی َّؽوٌذ در ارسؽوٌذ گبهی

 
 

 ٍعي یبقَت کؾَری رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 6   دٍؽٌجِ    

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :عوٌبى عِ هٌغقِ ؽْزداری هذیز

 

 .هی گیزد دیگز ًوبیی ؽْز ؽوبلی ٍرٍدی

 
 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 6   دٍؽٌجِ    

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :عوٌبى دٍ هٌغقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاثظ

 

 کبر دعتَر در الْیِ ثَعتبى ثْغبسی ٍ هزهت

 .گزفت قزار دٍ هٌغقِ ؽْزداری

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 6   دٍؽٌجِ   

 



 ایٌفَگزافی

 

 99 تیزهبُ در ًدبت ٍ اهذاد حَادث تفکیکی آهبر

 
 ایٌفَگزافی

 

 ًؾبًی آتؼ عبسهبى ، هبُ تیز ػولیبتی ػولکزد

 99 عبل در عوٌبى ؽْزداری

 
 ایٌفَگزافی

 

 99 تیزهبُ در عَسی آتؼ حَادث تفکیکی آهبر

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ًقل ٍ حول ؽجکِ هٌْذعی ٍ هذیزیت عبسهبى تَعظ

 :گزفت صَرت عوٌبى ؽْزداری

 

 تزافیکی خغَط کؾی خظ ػولیبت اًدبم

 
 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 6   دٍؽٌجِ    

 
 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 :داد خجز عوٌبى ؽْزداری عِ هٌغقِ هذیز

 

 عوٌبى ؽْز ؽوبلی ٍرٍدی اصالح

 
 

 ایوٌب خجزگشاری

 

 آریب خجزگشاری 

 

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ

 
 
 

 
 



 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر  

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

  

ِ ؽٌجِ        1399 هزداد 7   ع

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 کبرؽٌبعبى هزکش هیبى ّوکبری ًبهِ تفبّن اهضبی

 عوٌبى ؽْزداری ثب عوٌبى اعتبى دادگغتزی رعوی

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

ِ ؽٌجِ        1399  هزداد 7   ع

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 اعالهی ؽَرای ؽْزعبسی ٍ ػوزاى کویغیَى رئیظ

 :عوٌبى ؽْز

 

 عوٌبى ؽْزداری کبر دعتَر در ّب ثبؽ هدذد احیبی

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

ِ ؽٌجِ         1399  هزداد 7   ع

 



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 هغزح عوٌبى ؽْزداری هؼوبری ٍ ؽْزعبسی هذیز

 :کزد

 

 عوٌبى ؽْزی دهبی کبّؼ دًجبل ًوب کویتِ

 

 آریب خجزگشاری

 

 ایوٌب خجزگشاری 

 

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ

 

 ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ 

 

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 

  خَاى خجزًگبراى ثبؽگبُ 
 

 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 اعتبًذاری ؽَراّبی ٍ ؽْزی اهَر دفتز هذیزکل

 :عوٌبى

 

 ًیبس هَرد هبؽیي آالت خزیذ ثزای هذیزاى 

 .کٌٌذ ّوکبری عوٌبى ؽْزداری ّبی

 
 

 ایوٌب خجزگشاری

 



 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

  

    1399  هزداد   8   چْبرؽٌجِ

 
 ایٌفَگزافی

 

ِ ای ػولکزد  هذیزیت عبسهبى اخزایی فٌی ٍاحذ هقبیغ

 98_99 هبُ تیز در عوٌبى ؽْزداری پغوبًذ

 
 ایٌفَگزافی

 

 عبسهبى خؾک پغوبًذ عبهبًذّی عتبد ػولکزد

 98_99 تیزهبُ در عوٌبى ؽْزداری پغوبًذ هذیزیت

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 صَرت ؽَرا رعوی خلغِ ًَدهیي ٍ دٍیغت در

 :گزفت

 

 عوٌبى َّایی پذافٌذ اس ثبسدیذ

 
 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد   8   چْبرؽٌجِ     

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 هغبفز ٍ ثبر ًقل ٍ حول هذیزیت عبسهبى ػوَهی رٍاثظ

 :داد خجز عوٌبى ؽْزداری

 

 اهبکي ٍ ػوَهی ًقل ٍ حول ًبٍگبى رٍساًِ ضذػفًَی

  اختوبػی گذاری فبصلِ عزح رػبیت ٍ عبسهبى ًظز سیز

 
 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد   8   چْبرؽٌجِ     

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 هغزح عوٌبى ؽْزداری هؼوبری ٍ ؽْزعبسی هذیز

 :کزد

 

  عوٌبى ؽْزی دهبی کبّؼ دًجبل ًوب کویتِ

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

 ایزاًیبى عپْز کؾَری رٍسًبهِ
 

      1399  هزداد   8   چْبرؽٌجِ     

 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 :کزد هغزح عوٌبى ؽْزدار

 

 راعتبی در عوٌبى دٍ هٌغقِ ؽْزداری در ًبحیِ ایدبد

 هحلِ هؾکالت حل

 

 آریب خجزگشاری

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ

 ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ 
 

 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 ارتجبعبت ٍ اعالػبت فٌبٍری عبسهبى عزپزعت

 عوٌبى؛ ؽْزداری

 

 .هی ؽَد َّؽوٌذ عوٌبى ؽْزداری خذهبت ّوِ

 

 ایوٌب خجزگشاری

 آریب خجزگشاری

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ 

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :داد خجز یک هٌغقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاثظ

 

 هیذاى ؽزقی خٌَة ضلغ کٌذرٍ الیي ػولیبت ؽزٍع

 (ع) حغیي اهبم

 
 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد   8   چْبرؽٌجِ     

 

 

 
 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 هٌْذط ثب ثبسآفزیٌی پبیگبُ اختصبصی گفتگَی

 ّب عوٌبًی خبًِ هبلک ٍ داًؾگبُ هذرط هذاح هحغي

 

 ثبسآفزیٌی ٍ هزهت در عوٌبى ؽْزداری هَثز ًقؼ

 ؽْز تبریخی ثٌبّبی

 

 ثبسآفزیٌی خجزی پبیگبُ

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 عوٌبى ؽْزدار کَدک دٍعتذار ؽْز راعتبی در

 :کزد هغزح

 

 ٍ کَدکبى ثزای ؽْبدت ٍ ایثبر فزٌّگ تجییي ضزٍرت

 ًَخَاًبى

 

 اهزٍس کَیز اعتبًی ًبهِ ّفتِ

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :داد خجز عوٌبى ًؾبًی آتؼ ػبهل هذیز

 

 هزدم ًبرضبیتی ٍ آعبًغَر حجظ اس عوٌبًی 700 ًدبت

 ثبالثزّب اس

 
 

 اهزٍس کَیز اعتبًی ًبهِ ّفتِ

 
  هحلِ_پیبم

 

  عوٌبى ؽْزداری هحَر هحلِ اقذاهبت ّفتگی ثزرعی

 

  اتحبد هحلِ: ؽؾن ّفتِ

  هحلِ هؼتوذ خَاُ رکٌی آقبی ثب گفتگَ

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

  

 1399   هزداد 11   ؽٌجِ

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ؽْزداری ّبی آراهغتبى هذیزیت عبسهبى رئیظ

 :داد خجز عوٌبى

 

 آراهغتبى در عالهت هذافغ ؽْذای یبدهبى خبًوبیی

 الغالم ٍادی

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 11    ؽٌجِ      

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ٍالیت؛ ٍ اهبهت دِّ آغبس ثب  ّوشهبى

 

 ایزاى اعالهی خوَْری پزچن ّبی ًَعبسی ٍ تؼَیض  

 .ؽذ اًدبم عوٌبى ؽْز در

 
 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

 خَاًبى دًیبی کؾَری رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 11    ؽٌجِ      

 
 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 :عوٌبى فزهبًذار

 

 کَدک دٍعتذار حَسُ در عوٌبى ؽْزداری فؼبلیت

 .اعت ثزاًگیش تحغیي

 

 آریب خجزگشاری

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

  ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ 

 
 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر  

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

  

   ِ      1399 هزداد  12  یکؾٌج

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :کزد هغزح عوٌبى ؽْزدار

 

 راعتبی در عوٌبى دٍ هٌغقِ ؽْزداری در ًبحیِ ایدبد

 هحلِ هؾکالت حل

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

   ِ      1399  هزداد 12  یکؾٌج

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ارتجبعبت ٍ اعالػبت فٌبٍری عبسهبى عزپزعت

 :عوٌبى ؽْزداری

 

 .ؽَد هی َّؽوٌذ عوٌبى ؽْزداری خذهبت ّوِ

 
 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

   ِ      1399  هزداد 12  یکؾٌج

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :گفت ؽْزی عجش فضبی ٍ عیوب،هٌظز عبسهبى رئیظ

 

 کبرگبُ در هٌبعجتی ّبی الوبى اًَاع عبخت ٍ عزاحی

 سیجبعبسی

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

   ِ      1399  هزداد 12  یکؾٌج

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 عوٌبى ؽْزداری پغوبًذ هذیزیت عبسهبى ػبهل هذیز

 :کزد هغزح

 

 ؽبداة ٍ ًَ ای خلَُ ثب عوٌبى ؽْز ثبسیبفت غزف

 
 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

   ِ      1399  هزداد 12  یکؾٌج

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :ٍالیت ٍ اهبهت دِّ آغبس ثب ّوشهبى

 

 ایزاى اعالهی خوَْری ّبی پزچن ًَعبسی ٍ تؼَیض

 .ؽذ اًدبم عوٌبى ؽْز در

 
 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

   ِ      1399  هزداد 12  یکؾٌج

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :گفت ؽْزی عجش فضبی ٍ عیوب،هٌظز عبسهبى رئیظ

 

 کبرگبُ در هٌبعجتی ّبی الوبى اًَاع عبخت ٍ عزاحی

 سیجبعبسی

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

   ِ      1399  هزداد 12  یکؾٌج

 
 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

ِ گذاری هذیز  ؽْزداری هزدهی هؾبرکت ّبی ٍ عزهبی

 کزد؛ ثیبى عوٌبى

 

 عوٌبى در "ؽْزعبس خیزیي هدوغ" تؾکیل

 
 

 ایوٌب خجزگشاری

 

 آریب خجزگشاری 

 

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 
 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

  

    1399  هزداد 13  دٍؽٌجِ

 



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 عوٌبى ؽْزداری پغوبًذ هذیزیت عبسهبى ػبهل هذیز

 کزد؛ هغزح

 

 آهَسػ در عوٌبًی ؽْزًٍذ 488 ثِ عیَا هؼزفی

 چْزُ ثِ چْزُ

 
 

 ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ؽْزی عجش فضبی ٍ عیوب،هٌظز عبسهبى عزپزعت

  :عوٌبى ؽْزداری

 

 اًکبر قبثل غیز ؽْزّب ثِ ثخؾی َّیت در ٌّز ًقؼ

 .اعت

 
 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد  13  دٍؽٌجِ  

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :گزفت صَرت خوؼِ ًوبس ثشرگذاؽت ّفتِ در

 

 ؽْزی ؽْزی هذیزاى ٍ ؽْزدار ّبی فؼبلیت اس تقذیز

 خوؼِ ًوبس ثزگشاری در عوٌبى ؽْزداری

 
 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 13    دٍؽٌجِ  

 
 ؽْز_افق

 خجزی_ثَلتي

 

 عوٌبى ؽْزداری الولل ثیي اهَر ٍ ارتجبعبت هذیزیت

 :کزد هٌتؾز

 

 یک صفحِ / پٌح ٍ ثیغت ؽوبرُ - ؽْز افق

 

 99 هبُ تیز دٍم ًیوِ

 



 ؽْز_افق

 خجزی_ثَلتي

 

 عوٌبى ؽْزداری الولل ثیي اهَر ٍ ارتجبعبت هذیزیت

 :کزد هٌتؾز

 

 دٍ صفحِ / پٌح ٍ ثیغت ؽوبرُ - ؽْز افق

 

99 هبُ تیز دٍم ًیوِ  

 

 

 
 ؽْز_افق

 خجزی_ثَلتي

 

 عوٌبى ؽْزداری الولل ثیي اهَر ٍ ارتجبعبت هذیزیت

 :کزد هٌتؾز

 

 عِ صفحِ / پٌح ٍ ثیغت ؽوبرُ - ؽْز افق

 

 99 هبُ تیز دٍم ًیوِ

 



 ؽْز_افق

 خجزی_ثَلتي

 

 عوٌبى ؽْزداری الولل ثیي اهَر ٍ ارتجبعبت هذیزیت

 :کزد هٌتؾز

 

 چْبر صفحِ / پٌح ٍ ثیغت ؽوبرُ - ؽْز افق

 

 99 هبُ تیز دٍم ًیوِ

 
 ؽْز_افق

 خجزی_ثَلتي

 

 عوٌبى ؽْزداری الولل ثیي اهَر ٍ ارتجبعبت هذیزیت

 :کزد هٌتؾز

 

 پٌح صفحِ / پٌح ٍ ثیغت ؽوبرُ - ؽْز افق

 

 99 هبُ تیز دٍم ًیوِ

 



 ؽْز_افق

 خجزی_ثَلتي

 

 عوٌبى ؽْزداری الولل ثیي اهَر ٍ ارتجبعبت هذیزیت

 :کزد هٌتؾز

 

 ؽؼ صفحِ / پٌح ٍ ثیغت ؽوبرُ - ؽْز افق

 

 99 هبُ تیز دٍم ًیوِ

 
 ؽْز_افق

 خجزی_ثَلتي

 

 عوٌبى ؽْزداری الولل ثیي اهَر ٍ ارتجبعبت هذیزیت

 :کزد هٌتؾز

 

 ّفت صفحِ / پٌح ٍ ثیغت ؽوبرُ - ؽْز افق

 

 99 هبُ تیز دٍم ًیوِ

 



 ؽْز_افق

 خجزی_ثَلتي

 

 عوٌبى ؽْزداری الولل ثیي اهَر ٍ ارتجبعبت هذیزیت

 :کزد هٌتؾز

 

 ّؾت صفحِ / پٌح ٍ ثیغت ؽوبرُ - ؽْز افق

 

 99 هبُ تیز دٍم ًیوِ

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :داد خجز عوٌبى یک هٌغقِ ؽْزداری ػوَهی رٍایظ

 

 هٌغقِ عغح در آعفبلت رٍکؼ ػولیبت 2 فبس ؽزٍع

 یک

 
 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 13    دٍؽٌجِ  

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

  :عوٌبى فزهبًذار

 

 کَدک دٍعتذار حَسُ در عوٌبى ؽْزداری فؼبلیت

 .اعت ثزاًگیش تحغیي

 
 

 کبرگز ٍ کبر کؾَری رٍسًبهِ

 

 اهزٍس رٍیذاد کؾَری رٍسًبهِ

 

 ًَ ثؾبرت کؾَری رٍسًبهِ

 

 خَاى دًیبی کؾَری رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 13    دٍؽٌجِ  

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ؽْزداری ّبی آراهغتبى هذیزیت عبسهبى رئیظ

 :داد خجز عوٌبى

 

 آراهغتبى در عالهت هذافغ ؽْذای یبدهبى خبًوبیی

 الغالم ٍادی

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 13    دٍؽٌجِ  

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 عوٌبى ؽْزداری پغوبًذ هذیزیت عبسهبى ػبهل هذیز

 :کزد هغزح

 

 ؽبداة ٍ ًَ ای خلَُ ثب عوٌبى ؽْز ثبسیبفت غزف

 
 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 13  دٍؽٌجِ  

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :داد خجز عوٌبى یک هٌغقِ ؽْزداری ػوَهی رٍاثظ

 

 یک هٌغقِ ًَاحی عغح دیَاری ًقبؽی اخزای

 
 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 13    دٍؽٌجِ  
 



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 عوٌبى؛ ؽْزعتبى ثبسآفزیٌی عتبد دثیزخبًِ هغئَل

 

 تذٍیي 99 عبل ثبسآفزیٌی ّذف هحالت تَعؼِ عٌذ

 .هی ؽَد

 آریب خجزگشاری

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ 

 ثبسآفزیٌی خجزی پبیگبُ 

  ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ

 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

  

ِ ؽٌجِ      1399 هزداد 14   ع

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 عوٌبى ؽْزداری پغوبًذ هذیزیت عبسهبى ػبهل هذیز

 :کزد هغزح

 

 آهَسػ در عوٌبًی ؽْزًٍذ 488 ثِ عیَا هؼزفی

 چْزُ ثِ چْزُ

 

 هزدم اقتصبد کؾَری رٍسًبهِ

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

ِ ؽٌجِ        1399  هزداد 14   ع

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

  :عوٌبى فزهبًذار

 

 کَدک دٍعتذار حَسُ در عوٌبى ؽْزداری فؼبلیت

 .اعت ثزاًگیش تحغیي

 
 

 پیؾزٍ کؾَری رٍسًبهِ

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :عوٌبى ؽْزعتبى ثبسآفزیٌی عتبد دثیزخبًِ هغئَل

 

 تذٍیي 99 عبل ثبسآفزیٌی ّذف هحالت تَعؼِ عٌذ

 .هی ؽَد

 

 کبرگز ٍ کبر کؾَری رٍسًبهِ

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

ِ ؽٌجِ      1399  هزداد 14  ع
 

 ایٌفَگزافی

 

 2 هٌغقِ ؽْزداری ػوزاًی ٍاحذ پیوبًی ػولکزد

 99 هبُ تیز در عوٌبى

 



 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر  

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

  

    1399  هزداد  15   چْبرؽٌجِ

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ؽْزداری سیزثٌبیی اهَر ٍ فٌی هؼبًٍت ػوَهی رٍایظ

 :داد خجز عوٌبى

 

 ٍ کَدک تخصصی هزکش تئبتز آهفی هیذاًی ثبسدیذ

 کبرى خبًَادُ

 خَاًبى دًیبی کؾَری رٍسًبهِ

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

     1399  هزداد 15   چْبرؽٌجِ   
 

 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 را خجزًگبر رٍس هزداد 17 پیبهی در عوٌبى ؽْزدار

 .گفت تجزیک

 

 آریب خجزگشاری

 

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ 

 

 ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ 

 

  فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 
 



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 را خجزًگبر رٍس هزداد 17 پیبهی در عوٌبى ؽْزدار

 .گفت تجزیک

 
 

 آریب خجزگشاری

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ 

 ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ 

  فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 خجزًگبر رٍس هٌبعجت ثِ عوٌبى ؽْزدار تجزیک پیبم

 

 را خجزًگبر رٍس هزداد 17 پیبهی در عوٌبى ؽْزدار

 .گفت تجزیک

 
 

 کبرگز ٍ کبر کؾَری رٍسًبهِ

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد  16    پٌدؾٌجِ

 
 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

  

     1399   هزداد   19   یکؾٌجِ  

 



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 را خجزًگبر رٍس هزداد 17 پیبهی در عوٌبى ؽْزدار

 .گفت تجزیک

 

 آریب خجزگشاری

 

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ 

 

 ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ 

  فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 
 

 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 :کزد هغزح عوٌبى ؽْزدار

 

 عوٌبى در کؾَر راّی ثبؽ عالهت خبدُ اٍلیي ایدبد

 

 ایوٌب خجزگشاری

 آریب خجزگشاری 

  ایزًب خجزگشاری

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ

 ثبسآفزیٌی خجزی پبیگبُ 

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ 

 
 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

  

    1399  هزداد   20   دٍؽٌجِ

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ؽْزداری ایوٌی خذهبت ٍ ًؾبًی آتؼ عبسهبى رئیظ

 :داد خجز عوٌبى

 

 ؽْیذ تزکیجی عیکل ًیزٍگبُ در گغتزدُ عَسی آتؼ

 .ؽذ هْبر عوٌبى ثبکزی

 
 

 اعکٌبط کؾَری رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد  19   یکؾٌجِ  

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :کزد هغزح عوٌبى ؽْزدار

 

 راُ ثبؽ ثبسآفزیٌی کؾَرثب راّی ثبؽ عالهت خبدُ اٍلیي

  عوٌبى ؽْز ّبی

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 ًَ ثؾبرت کؾَری رٍسًبهِ

     1399  هزداد20   دٍؽٌجِ   
 

 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

  

ِ ؽٌجِ      1399   هزداد 21  ع

 



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 عوٌبى ؽْزداری کَدک دٍعتذار ؽْز ادارُ رئیظ

 :داد خجز

 

 رٍیکزد ثب هغکًَی هدتوغ ّبی ضَاثظ تذٍیي

 عوٌبى در کَدک دٍعتذار

 

 ایوٌب خجزگشاری

 آریب خجزگشاری

  ایزًب خجزگشاری 

  ایلٌب خجزگشاری

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ

 ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ 

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 
 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

ُ ّب هیزاث اس ایوٌب اختصبصی گشارػ  ؽْز در ّشار

 عوٌبى

 
 

 آة،/ ؽْزی هذًیت اس ًوبدی پلکبًی، ثزخُن ّبی

ُ ّب،/ گزدؽگزاى راٌّوبی  تَعؼِ ثٌبی عٌگ ثبؽ را

 ؽْزی گزدؽگزی

 
 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 ؽْزداری هٌبثغ ٍ هذیزیت تَعؼِ هؼبًٍت عزپزعت

 :کزد ػٌَاى عوٌبى

 

ِ ای خذهبت تَعؼِ  عوٌبى ؽْزداری کبرکٌبى ٍیضُ ثیو

 

 ایوٌب خجزگشاری

  آریب خجزگشاری 

  فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ

  ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ 
 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :داد خجز کَدک دٍعتذار ؽْز ادارُ رییظ

 

 دٍعتذار  رٍیکزد ثب هغکًَی هدتوغ ّبی ضَاثظ

 .هی ؽَد تذٍیي عوٌبى در کَدک

 
 

 کبرگز ٍ کبر کؾَری رٍسًبهِ

 

 ًَ ثؾبرت کؾَری رٍسًبهِ

 

 خَاًبى دًیبی کؾَری رٍسًبهِ

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

ِ ؽٌجِ         1399  هزداد  21   ع

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :کزد هغزح عوٌبى ؽْزدار

 

 ثبسآفزیٌی کؾَرثب راّی ثبؽ عالهت خبدُ اٍلیي ایدبد

 عوٌبى ّبی راُ ثبؽ

 
 

 تَعؼِ ػصز کؾَری رٍسًبهِ

 

 کبرگز ٍ کبر کؾَری رٍسًبهِ

 

 خوَْر کؾَری رٍسًبهِ

 

ِ ؽٌجِ         1399  هزداد  21   ع

 



 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

  

    1399  هزداد 22 ؽٌجِ چْبر

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :کزد هغزح عوٌبى ؽْزدار

 

 ثبسآفزیٌی کؾَرثب راّی ثبؽ عالهت خبدُ اٍلیي ایدبد

 عوٌبى ّبی راُ ثبؽ

 
 

  هزدم اقتصبد کؾَری رٍسًبهِ

 

 ٍعي یبقَت کؾَری رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 22   چْبرؽٌجِ   

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 عوٌبى ؽْزداری کَدک دٍعتذار ؽْز ادارُ رئیظ

 :گفت

 

 دٍعتذار ؽْز تحقق ثزای عوٌبى ؽْزداری تالػ

 کَدک

 

 اهزٍس رٍیذاد کؾَری رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 22   چْبرؽٌجِ   
 



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 عوٌبى؛ ؽْزدار

 

 راعتبی در اعتبى آهَسی داًؼ عبسهبى ّبی ظزفیت

 .افشاعت ّن کَدک دٍعتذار ؽْز

 

 پبًب خجزگشاری

 

  آریب خجزگشاری 

 

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ

 

  فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 
 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

ُ ّبی ثبسآفزیٌی  تَعؼِ ثٌبی عٌگ عوٌبى، ؽْز ثبؽ را

 ؽْزی گزدؽگزی

 
 

 آریب خجزگشاری

 ثبسآفزیٌی خجزی پبیگبُ 

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ 

 ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ 

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

  :کَدک دٍعتذار ؽْز ادارُ رییظ

 

 دٍعتذار  رٍیکزد ثب هغکًَی هدتوغ ّبی ضَاثظ

 .هی ؽَد تذٍیي عوٌبى در کَدک

 

  تَعؼِ ػصز کؾَری رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 22   چْبرؽٌجِ  

 



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 عوٌبى؛ ؽْزدار

 

ِ ّب ظزفیت  ؽْز ثِ عوٌبى تجذیل ؽذى ثزای رعبً

  .ؽَد اعتفبدُ «کَدک دٍعتذار»

 

  آریب خجزگشاری

 تغٌین خجزگشاری

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ

  فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 
 

 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 فزٌّگی صٌبیغ ؽٌبعبیی خَاعتبر عوٌبى ؽْزدار

 .ؽذ کَدکبًِ

 

  آریب خجزگشاری

 

 ایوٌب خجزگشاری

 

  تغٌین خجزگشاری 

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ
 



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 گزفت؛ صَرت تقذیز لَح اػغبی ثب

 

 عوٌبى ؽْزی هذیزیت اس کؾَر ٍسیز هؼبٍى تقذیز

 

 ٍ ؽْزداری اقذاهبت اس کؾَر ٍسیز هؼبٍى ًضاد خوبلی

 اًذاسی راُ خصَؿ در عوٌبى ؽْز اعالهی ؽَرای

 .ًوَد قذرداًی عوٌبى ثبسیبفت ثشرگ ؽْزک

 

  آریب خجزگشاری

 

  فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ

 

  ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ

 

  ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ

 
 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 گزفت؛ صَرت تقذیز لَح اػغبی ثب

 

 عوٌبى ؽْزی هذیزیت اس کؾَر ٍسیز هؼبٍى تقذیز

 

 ٍ ؽْزداری اقذاهبت اس کؾَر ٍسیز هؼبٍى ًضاد خوبلی

 اًذاسی راُ خصَؿ در عوٌبى ؽْز اعالهی ؽَرای

 .ًوَد قذرداًی عوٌبى ثبسیبفت ثشرگ ؽْزک

 

  آریب خجزگشاری

 

  فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ

 

  ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ

 

  ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ

 



  هحلِ_پیبم

 

 ؽْزداری هحَر هحلِ اقذاهبت ّفتگی ثزرعی  

  عوٌبى

  ًَاثیِ هحلِ: ّفتن ّفتِ

  هحلِ هؼتوذ ًیب اًصبری آقبی ثب گفتگَ

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

  

 1399   هزداد  25   ؽٌجِ  

 

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 اهَر تَعؼِ ٍ ػوزاى هؼبٍى گذؽتِ هبُ عفز پی در

 عبسهبى رئیظ ٍ کؾَر ٍسیز رٍعتبیی ٍ ؽْزی

  گزفت؛ صَرت کؾَر ّبی دّیبری ٍ  ّب ؽْزداری

 

 ؽْزی هذیزیت اس ًضاد خوبلی هْذی دکتز تقذیز

 عوٌبى

 

  هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

      1399  هزداد 25    ؽٌجِ   

 هغجَػبت# دریچِ اس

 

  ًوَد؛ درخَاعت عوٌبى ؽْزدار

 

 ؽْز ثِ عوٌبى ؽذى تجذیل ثزای ّب رعبًِ ظزفیت اس

 .ؽَد اعتفبدُ «کَدک دٍعتذار»

 

  هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

 

     1399  هزداد 25    ؽٌجِ   
 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ّوزاُ خیزعبس پزٍصُ در عوٌبى ؽْزداری هؾبرکت

  کَثز ثیوبرعتبى (فذک) عزای

 
 

  هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 25    ؽٌجِ   

 
 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 عوٌبى در آة تقغین عٌتی ًظبم خْبًی ثجت ضزٍرت

 
 

 ایوٌب خجزگشاری

 

 آریب خجزگشاری 

 

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ؽْز ؽَرای ؽْزعبسی ٍ ػوزاى کویغیَى رئیظ

 :عوٌبى

 

 تَعؼِ ثٌبی عوٌبى،عٌگ ؽْز ّبی راُ ثبؽ ثبسآفزیٌی

 ؽْزی گزدؽگزی

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 پیؾزٍ کؾَری رٍسًبهِ 

     1399  هزداد 25  ؽٌجِ   
 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 فزٌّگی صٌبیغ ؽٌبعبیی خَاعتبر عوٌبى ؽْزدار

 .ؽذ کَدکبًِ

 
 

 پیؾزٍ کؾَری رٍسًبهِ

 
 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر  

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

  

     1399   هزداد  26   یکؾٌجِ

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ؽْز ؽَرای ؽْزعبسی ٍ ػوزاى کویغیَى رئیظ

 :عوٌبى

 

 تَعؼِ ثٌبی عوٌبى،عٌگ ؽْز ّبی راُ ثبؽ ثبسآفزیٌی

 ؽْزی گزدؽگزی

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 26   یکؾٌجِ   
 



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 عوٌبى ؽْزداری هؼبًٍبى ؽَرای خلغِ ّفتویي در

 :ؽذ هغزح

 

 ًوبی کویتِ ّذف ؽْزًٍذاى ثصزی آراهؼ افشایؼ

 .اعت ؽْزداری

 آریب خجزگشاری

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ 

  ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ 
 

 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 خجز عوٌبى ؽْزداری آراهغتبى ّبی عبسهبى رییظ

 :داد

 

 عوٌبى آراهغتبى تَعؼِ عزح اخزای

 

  ایوٌب خجزگشاری

 

 آریب خجزگشاری

 

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ 

 

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 
 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 :کزد هغزح عوٌبى ؽْزدار

 

 ؽْزی هؼوبری َّیت حفظ الشام عبسی فزٌّگ 

 عوٌبى

 

 آریب خجزگشاری

 فزدا کبرًبهِ خجزی پبیگبُ 

 ایزاى رٍیذاد خجزی پبیگبُ

  ًیَس فزتبک خجزی پبیگبُ
 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 فزٌّگی صٌبیغ ؽٌبعبیی خَاعتبر عوٌبى ؽْزدار

 .ؽذ کَدکبًِ

 
 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 26   یکؾٌجِ   

 
 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر  

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

  

    1399  هزداد  27 ؽٌجِ دٍ

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :عوٌبى ؽْزدار

 

 ؽْز ثِ عوٌبى ؽذى تجذیل ثزای ّب رعبًِ ظزفیت

 .ؽَد اعتفبدُ«دٍعتذارکَدک»

 
 

 عزاج کؾَری رٍسًبهِ

 



 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 عوٌبى ؽْزداری هٌبثغ ٍ هذیزیت تَعؼِ هٌبثغ هؼبٍى

 :کزد ػٌَاى

 

 عوٌبى ؽْزداری کبرکٌبى عالهت پبیؼ

 
 

 ایوٌب خجزگشاری

 

 
 ّب_رعبًِ# دیگز اس

 

 عوٌبى؛ ؽْزداری تبریخی ثبفت هذیز

 

ُ ّب احیبی  .هی کٌذ هتحَل را عوٌبى گزدؽگزی ثبؽ را

 
 

 ایوٌب خجزگشاری

 
 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

  

ِ ؽٌجِ      1399   هزداد 28    ع

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 :کزد هغزح عوٌبى ؽْزدار

 

 ؽْزی هؼوبری َّیت حفظ الشام عبسی فزٌّگ

 عوٌبى

 اهزٍس رٍیذاد کؾَری رٍسًبهِ

 عبیِ کؾَری رٍسًبهِ

 ٍعي یبقَت کؾَری رٍسًبهِ

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

ِ ؽٌجِ         1399  هزداد 28    ع
 

 ؽْز_صذای

 

 عوٌبى ؽْزداری اخجبر هزٍر

 

 عوٌبى اعتبى پیبم اعتبًی رٍسًبهِ

  

    1399  هزداد  29    چْبرؽٌجِ

 
 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 آغبس عبلزٍس هزداد 26 گزاهیذاؽت  هٌبعجت ثِ

 صَرت اعالهی هیْي ثِ عزافزاس آسادگبى ثبسگؾت

 گزفت؛

 

 ؽْزداری آسادُ کبرهٌذ رخجیبى حویذ اس تدلیل

 عوٌبى

 
 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 29  چْبرؽٌجِ    

 



 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 عوٌبى ؽْزداری پغوبًذ هذیزیت عبسهبى هذیزػبهل

 :داد خجز

 

 در خبًگی پغوبًذ تي صذ دّی پَؽؼ ٍ خبکزیشی

 پغوبًذّب ثْذاؽتی دفي هزکش

 

 هزدم ثیبى اعتبًی رٍسًبهِ

 

     1399  هزداد 30   پٌدؾٌجِ     
 

 هغجَػبت# دریچِ اس

 

 ٍرسؽی ٍ اختوبػی فزٌّگی عبسهبى ّوت ثِ

 :ؽذ ثزگشار عوٌبى ؽْزداری

 

 ّبی ثبسی هدبسی هغبثقِ ّبی ثزتزیي اس تدلیل آییي

 " ثی ثی ٍ ثبثب هغیي"ػٌَاى ثب هحلی ثَهی

 

 ایزاًیبى عپْز کؾَری رٍسًبهِ

 هلی اقتصبد کؾَری رٍسًبهِ

     1399  هزداد 30   پٌدؾٌجِ     
 

 

 


