ﭘﻮزش زرﻗﺎن  ۲۰از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ
ﭘﻮزش زرﻗﺎن  20از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ
ﭘﻮزش زرﻗﺎن  20از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻐﺘﺎی در واﮔﺬاری ﭘﻮرت
 ADSLاز ﺗﺎرﯾﺦ  ،1396/04/01در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ  1396/12/06اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارم و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺎﯾﺖ را
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ﮐﻠﯿـﭗ ﺟﺪﯾـﺪ وﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺒـﺎی ﺷﻬـﺪا
ﺑـﺎ ﺻـﺪای ﮐﺮﺑﻼﯾـﯽ ﻣﺤﻤـﺪ رﺿـﺎ
زرﻗﺎﻧﯽ
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ…
ﮐﻠﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪ وﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺪا ﺑﺎ ﺻﺪای ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ زرﻗﺎﻧﯽ
ﮐﻠﯿﭗ ﻣﺪاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ و زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺪا ﺑﺎ ﻧﻮای ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ
زرﻗﺎﻧﯽ؛
اﺟﺮا ﺷﺪه در اﯾﺎم ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ از
ﺷﻬﺪای ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎ ﺷﻬﺪای اﻧﻘﻼب
اداﻣﻪ دارد و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺪای روﺳﺘﺎی زرﻗﺎن ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زرﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮای
ﮔﺮدآوری ﻣﺘﻦ ﻣﺪاﺣﯽ و اﺟﺮای زﯾﺒﺎی آن

در اداﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ……

ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﮐﺎﻧـﺎل ﺗﻠﮕـﺮام زرﻗـﺎن
 //۲۰زرﻗﺎﻧﯿﻬـﺎ ﺑـﻪ ﮐﺎﻧـﺎل ﺧـﺒﺮی
زرﻗﺎن ۲۰ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ … ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮروی ﻟﯿﻨﮏ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل زرﻗﺎن،20ﺑﻪ
ﮐﺎﻧﺎل رﺳﻤﯽ ﺧﺒﺮی زرﻗﺎن 20ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺒﺮی زرﻗﺎن20

ﻃﻨـﺰ ﺳﯿﺎﺳـﯽ دﮐﺘـﺮ ﺳﻼم  /ﻗﺴـﻤﺖ
/۱۲۲ﺣﻘـﻮق ﻫـﺎی ﻧﺠـﻮﻣﯽ ﻣـﺪﯾﺮان
دوﻟﺘﯽ
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ…
ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ

ﻃﻨﺰ

ﺳﯿﺎﺳﯽ

دﮐﺘﺮ

ﺳﻼم

/

ﻗﺴﻤﺖ

/122ﺣﻘﻮق

ﻫﺎی

ﻧﺠﻮﻣﯽ

ﻃﻨـﺰ ﺳﯿﺎﺳـﯽ دﮐﺘـﺮ ﺳﻼم ﻗﺴـﻤﺖ ۱۲۱
/۱۲ﺗﯿﺮﻣﺎه۱۳۹۵/
اداﻣــﻪ ﻣﻄﻠــﺐ… ﻃﻨــﺰ ﺳﯿﺎﺳــﯽ دﮐﺘــﺮ ﺳﻼم ﻗﺴــﻤﺖ 121
/12ﺗﯿﺮﻣﺎه1395/
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻠﯿﭗ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ…

ﻃﻨﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﻼم /ﻗﺴﻤﺖ ۱۲۰
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ… ﻃﻨﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﻼم /ﻗﺴﻤﺖ 120

ﻃﻨﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﻼم /ﻗﺴﻤﺖ ۱۱۸
/۲۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۳۹۵/
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ… ﻃﻨﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﻼم /ﻗﺴﻤﺖ 118

/20اردﯾﺒﻬﺸﺖ1395/

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ زرﻗﺎن
۲۰
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ زرﻗﺎن 20ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﻢ؟

ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ:
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ زرﻗﺎن  20ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻓﻮری
اﺧﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖ زرﻗﺎن 20در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام زرﻗﺎن  20ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را
دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 – 1ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﯾﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ
زرﻗﺎن 20ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  09158723245ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻟﯿﻨـﮏ ﻋﻀـﻮﯾﺖ در ﮐﺎﻧـﺎل ﺗﻠﮕـﺮام زرﻗـﺎن..…20
ﺑﺮروی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻦ

https://telegram.me/zarghan20
ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺒﺮی زرﻗﺎن 20ﺑﻪ
 -3در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﺷﻤﺎره 09158723245ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زرﻗﺎن20

ﯾﺎ اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ ﻣﺪدی /ﮐﻠﯿﭗ
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ… ﯾﺎ اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ ﻣﺪدی
ﮐﻠﯿﭗ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﯾﺎ اﺑﺎﺻﺎﻟﺢ ﻣﺪدی ﺑﺎ ﺻﺪای ﻋﻠﯽ ﻓﺎﻧﯽ
دﻟﺖ رﻓﺖ ﭘﯿﺶ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﺎ روﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ

ـــــﺘﺎی
روﺳـ
در
ـــــﺎﺷﻮرا
ﻋـ
ﻓﯿﻠــــﻢ
زرﻗــــﺎن/زﻧﺠﯿﺮزﻧﯽ-
/۱۴آﺑﺎن۱۳۹۴/
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ… ﻋﺎﺷﻮرا در روﺳﺘﺎی زرﻗﺎن/زﻧﺠﯿﺮزﻧﯽ

/14آﺑﺎن1394/

ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﺳﻢ زﻧﺠﯿﺮ زﻧﯽ در روز ﻋﺎﺷﻮرا را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
ﻓﯿﻠﻢ:2
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی زرﻗﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻘﯿﻪ زرﻗﺎﻧﯿﻬﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺎﻟﺒﯽ از روﺳﺘﺎی
زرﻗﺎن دارﻧﺪ
ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ زرﻗﺎن20

