
   

کارنامه ایرالین های داخلی در سال 97 + جدول 

 پاسخ به انتقادها از راه اندازی بی آر تی به جای مترو 

افزایش ظرفیت حمل بار بندرانزلی به ۱0 میلیون تن با تکمیل خط ریلی  اعزام و پذیرش بیش از 20 میلیون مسافر هوایی در نیمه نخست سال 

تغییر بافت سکونت کار ساده ای نیست 

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان مسافری کشور از افزایش ساعت رانندگی در اتوبوس های مسافربری در مسیرهای 
منتهی به مرزهای عراق خبر داد.

به گزارش تین نیوز، مختار داوودی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: پلیس راه کشور جهت حل مشکل رانندگان اتوبوس ساعت رانندگی آنان را 
از ۹ ساعت به ۱۱ساعت افزایش داده است.

وی تاکید کرد: این افزایش ساعت رانندگی به دلیل ترافیک جاده های منتهی به مرزهای چهارگانه تردد زائران اربعین صورت گرفته است. این فعال 
صنفی خاطرنشان کرد: رانندگان باید به این موضوع توجه کنند که این استثناء فقط شامل مسیرهای منتهی به مرزهای مهران، خسروی، چزابه، 

شلمچه بوده و دیگر مسیرها را شامل نمی شود.
داوودی افزود: همچنین  با انتقال پلیس راه ایالم به مهران به پایانه برکت که ایستگاه پایانی محسوب می شود، مشکل رانندگان ناوگان عمومی تا 

حدی برطرف شد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
از جابه جایی بیش از 20 میلیون و 580 هزار مسافر در 
فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در نیمه نخست 
امسال خبر داد و گفت: حدود ۱۹ میلیون مسافر در 
پروازهای داخلی طی مدت مذکور اعزم و پذیرش شده اند.

سیاوش امیرمکری با اعالم این خبر عنوان کرد: در نیمه نخست 
امسال این تعداد مسافر و نیز بالغ بر ۱75 میلیون کیلوگرم بار 
با ۱73 هزار و ۱۹۹ نشست و برخاست جابه جا شده است.

استاندار گیالن گفت: تکمیل پروژه خط ریلی رشت-انزلی-
کاسپین، ظرفیت بندرانزلی را چندبرابر کرده و امکان حمل 
و نقل بار با ظرفیت ۱0 میلیون تن را نیز فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرانزلی، ارسالن زارع 
امروز در حاشیه بازدید از زیرساخت ها و توانمندی های 
بندرانزلی)مجتمع بندری انزلی( اظهار داشت: شرایط 
اقتصادی کشور به سبب تحریم های ظالمانه اقتضا 
می کند از ظرفیت داخلی استان ها استفاده بیشتری شود.

حبیب  اله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدیدمحمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی محسن پورسیدآقایی ،معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
قیمت خانه سیر نزولی دارد و در ماه های آینده کاهش خواهد یافت. وزارت راه و شهرسازی 
هیچ دخل و تصرفی در قیمت گذاری بازار مسکن نداشته، اما مشخص بود که رشد حباب گونه 
قیمت ها در دو سال اخیر غیرعادی و غیرواقعی بوده است. من در انتهای سال گذشته و ابتدای 
سال جاری اعالم کردم که مردم برای کاهش تالطمات بازار مسکن، 
خانه نخرند، زیرا قیمت ها به صورت غیرواقعی باال رفته است. روند چند 
ماه گذشته بازار مسکن نشان می دهد که قیمت خانه سیر نزولی دارد 
و قیمت مسکن طی ماه های آینده کاهش خواهد یافت، حال برای 
وزارت راه و شهرسازی، توانمندسازی خانوارها برای خرید مسکن و 
ایجاد قابلیت جهت خانه دار شدن جامعه هدف، دارای اهمیت است.

اگرچه یک کارشناس حمل و نقل و ترافیک معتقد است بی آرتی راه حلی تسکینی برای 
مقابله با معضالت بودجه ای مترو  بوده و هست و با بهبود تخصیص بودجه به مترو، 
نیاز چندانی به خطوط گسترده بی آرتی نخواهد بود چرا که بی آرتی جز در مواردی 
برای تکمیل پوشش مترو، ابزاری ناکارآمد است اما برخی کارشناسان نیز با رد این 
دیدگاه می گویند: این تلقی کاماًل اشتباه است.به گزارش تین نیوز، مهرداد تقی زاده 
کارشناس حمل و نقل و معاون سابق حمل و نقل وزارت راه در این باره گفت: این 
دیدگاه که بی آرتی حمل و نقل کارآمدی در تهران نیست، نگاه خودرومحورانه است.

رهای  لی قطا ه  آهن ضمن اعالم ظرفیت های خا ا فری شرکت ر معاون مسا
ویژه اربعین گفت: بر اساس آخرین آمار به دست آمده، ظرفیت قطارهای مسیر 
راه آهن جنوب تا بیست و چهارم در مسیر راه آهن کرمانشاه تا بیست و یکم و 
برای ایام بازگشت نیز از بیست و سوم تا بیست و نهم مهرماه تکمیل شده است.
ز  بعین گفت: ا ر ر ا ا ر ویژه زو میر حسن موسوی در خصوص بلیت های قطا
بیست و دوم مهرماه به بعد در مسیر تهران-کرمانشاه و در مسیر همدان برای 
باقی ایام به غیر از تاریخ های فوق الذکر ظرفیت خالی تا این لحظه وجود دارد

وزیر صمت تاکید کرد: نپذیرفتن پروانه بهره برداری معادن از سوی بانک ها 
خالف قانون است و اگر بانکی چنین تخلفی را انجام داد، اطالع داده شود.

رضا رحمانی،  درباره اینکه آیا خبر تولید خودروی مشترک خزر با کشور آذربایجان صحت دارد 
یا خیر، گفت: ایران خودرو یک واحد مشترک در کشور آذربایجان دارد که در حال تولید است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: یک واحد مشترک هم امسال کنلگ زنی شد، 
که قرار است یک شرکت ایرانی با یک شرکت آذربایجانی خودروی سنگین تولید کنند.

ز  ید ا د ز شیه با ن در حا ری تهرا ا فیک شهرد ا نقل و تر زمان حمل و ئیس سا ر
جرای طرح  ز ا ه حمل ونقل عمومی و خدمات شهری« ا یشگا »هفدهمین نما
ه کامل« در محدوده  خیابان کریم خان در آینده ای نزدیک خبر داد. »پیاده را
ه به  ر شا نالین، »مهدی حجت« با ا آ د قتصا ز ا رش تین نیوز به نقل ا به گزا
هداف مدیریت شهری است  ز ا ر یکی ا یدا ینکه توسعه حمل ونقل پاک و پا ا
بر مرکزی  ر معا وچرخه د ه د یژ ی و ضر مسیرها ل حا ر حا : د د یح کر تصر
بان جداسازی شده است. شهر احداث شده که به صورت نرده  در عرض خیا
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مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 افزایش ساعت رانندگی به ۱۱ساعت؛ فقط در مسیرهای منتهی به مرز عراق 

تولید مشترک خودروی سنگین ایران و آذربایجان به زودی 

تمام بلیت های قطارهای بازگشت اربعین فروخته شدند 

احداث »پیاده راه کامل« در مسیر میدان ولیعصر تا هفت تیر 

هفتهانهم
راهروشناست

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه خطوط مترو ظرفیت جابه ضجایی 
پنج میلیون مسافر را در روز دارد، گفت: برای استفاده از تمام ظرفیت مترو باید تراکم جمعیت 
به اطراف مترو منتقل شود.به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محسن 
پورسیدآقایی در سلسله نشست تخصصی TOD خیابان کامل در 
سخنانی با تأکید بر اینکه باید تراکم جمعیت به اطراف ایستگاه های 
مترو انتقال پیدا کند، گفت: ما از سال ۹۶ که در مدیریت شهری 
مشغول به فعالیت شدیم، تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا توسعه 
حمل و نقل عمومی به ویژه مترو را در اولویت کار های خود قرار دهیم.

آمار منتشر شده از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی مبنی بر »عملکرد شرکت های هواپیمایی در سال 97« نشان می دهد که شرکت هواپیمایی ماهان در مجموع بیشترین تعداد پروازهای داخلی و بین المللی را با 33 هزار و 320 پرواز، داشته است. 

آغاز تست سرد متروی گلشهر-هشتگرد گفته بودم مردم خانه نخرند 

هفتهانهم

 فرآیند تست سرد قطار گلشهر-هشتگرد آغاز شده و امیدواریم بعد از تست سرد وارد تست 
گرم، بهره برداری اولیه و نهایی خواهیم شد. فرآیند تست سرد متروی گلشهر-هشتگرد 

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت متروی تهران و مسووالن شرکت 
بهره بردار متروی تهران آغاز شد.

فرآیند تست سرد قطار گلشهر-هشتگرد آغاز شده است و ان شاءاهلل 
بعد از تست سرد وارد تست گرم، بهره برداری اولیه و نهایی خواهیم 

شد. این تست با حضور شرکت بهره برداری متروی تهران انجام و 
قطار تست سرد این شرکت وارد ایستگاه هشتگرد شد و کارشناسان 

تست خط و ایستگاه را از جهات مختلف انجام دادند.

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/197900-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/197900-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-56/197861-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B1-%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/197935-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-44/197935-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-22/172269-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/197910-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/197910-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-57/197920-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/170759-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-18/170745-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/170750-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-24/197902-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-24/197902-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/197934-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-309/173903-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-4/197927-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-56/197931-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%B1
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/193063-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/170728-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/197879-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-57/197907-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF

