
مخاطب،  ی مطابق با خواستهحوزه را در کوتاه ترین زمان هرو تمام اخبار مربوط به است  یک خبرخوان تخصصی  "خبرتین"

، سایت های اطالع رسانی ها شامل اخبار خبرگزاری منبع معتبر و فعال 700بیش از خبرتین با داشتن  .نمایدیرائه ما و تهیه

در دسته بندی های مختلف و مورد نظر ، تمام اخبار روز را مورد نیازدر حوزه عمومی و تخصصی  و... خبری و روزنامه ها

در بستر  های تخصصی شده با هر کلید واژه مورد نظر راخبر تین اخبار مچنین ه د دارد.و تحت پوشش خودر اختیار مخاطب 

 ارسال مینماید.برای مخاطب  به صورت  ایمیلتلگرام و یا روزانه بر روی خط الکترونیکی به صورت بر

 تین سامانه خبر اشتراک فرم

 :شرکتنام سازمان/   نام خانوادگی:    نام: 

 ثابت:تلفن       ایمیل:

 شماره تلگرام:                                                                                :همراهتلفن 

 امضا:     نام تنظیم کننده:  

 

 پیام رسان  هزینه های اشتراک 

 با یک کلید واژهحق اشتراک     

 

 کلید واژه دوبا  حق اشتراک 

 

  چند کلید واژه با  حق اشتراک 

 

 تومان 100000 سه ماهه 

 تومان200000 شش ماهه 

 مان تو 400000 یک ساله 

 تومان 120000 سه ماهه 

 تومان 240000 شش ماهه 

  تومان  480000یک ساله 

 با مذاکره طرفین مبلغ تعیین میگردد

 به هر هزینه ی اشتراک اضافه میشود .در ماه  تومان  10000مبلغ  فیمه ی کلیدی اضاهر کل*

 د.تومان در ماه به هزینه اشتراک اضافه میگرد10000 گروه مربوطه مبلغبه مشاهده ی مطالب  جهتربر در ازای اضافه شدن هر کا *

 انجام خواهد شد . 17هرروز ساعت  بر اساس نظر مخاطب  بر روی تلگرام به صورت بر خط خواهد بود و ارسال از طریق ایمیلاخبار *ارسال 

 *امکان استفاده از سایر خدمات خبر تین نیز با پرداخت هزینه جداگانه میسر میباشد.

 

 اصل واریز و ،مسعود ذهبیونبه نام ، سپهبانک  5892101054379496یا شماره کارت 1854800206008 اک خود را به شماره حسابمشترک گرامی لطفا حق اشتر

 های ذیل برای ما ارسال فرمائید:توسط یکی از روشرا به همراه فرم تکمیل شده یا شماره پیگیری واریزی فیش 

 021-44603785مابر شماره: ارسال به ن (1

 021-44890366تلفن:   (2

 تینسامانه خبرسایر خدمات 

 
و  رصد شبکه های مجازی )شامل توئیتر، اینستاگرام

های تلگرام(کانال   

یا ماهانه ( )روزانه و هفتگی و هیه بولتن خبریت  اختصاصی و تهیه گزارش تحلیل محتوا  


