
   

 پرداخت عوارض در 2 آزادراه  دیگر الکترونیکی می شود 

درخواست یک فعال صنفی برای توقف توزیع الستیک بر اساس پیمایش 

احداث آزادراه باکو-رشت-اردبیل کلید خورد  برقراری مجدد پروازهای زنجان- مشهد 

اولتیماتوم پلیس به موتورسواران 

یک روزنامه ایتالیایی از به تعلیق درآمدن پروازهای یک شرکت هواپیمایی ایرانی به مقصد ایتالیا خبر داد.

به گزارش تین نیوز، روزنامه ایتالیایی »La Stampa« در گزارشی اعالم کرد که دولت ایتالیا به درخواست وزارت امور خارجه آمریکا تصمیم گرفته 
است که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان از ایران به مقصد فرودگاه های ایتالیا را از تاریخ 15 دسامبر )24 آذر( به حالت تعلیق درآورد. دولت ایتالیا 

مانند دیگر همتایان اروپایی خویش )فرانسه و آلمان( پرواز خط هوایی ماهان به این کشور را ممنوع کرده است.
حدود یک ماه قبل »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفرش به ایتالیا از مقامات این کشور خواست که پروازهای شرکت هواپیمایی 
ماهان به فرودگاههای ایتالیا را لغو کنند و »لوئیجی دی مایو« وزیر امور خارجه ایتالیا نیز اعالم کرد که به زودی پرواز هواپیماهای شرکت ماهان به 

این کشور را لغو خواهد کرد. 

به گفته نشریه »La Stampa« تالش برای تحریم شرکت هواپیمایی خط هوایی ماهان به طور متدوال به دو شهر رم پایتخت ایتالیا و میالن 
پروازهای هفتگی دارد، یکی از مهم ترین اولویت های وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با مقامات ایتالیایی بوده است.

مدیر فرودگاه زنجان از برقراری مجدد پروازهای مسیر 
مشهد- زنجان پس از دو هفته از 15 آبان خبر داد.

 محمد قاسمی با اعالم این خبر عنوان کرد: با همکاری 
استاندار، نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس 
پیمایی کشوری، این  شورای اسالمی، سازمان هوا
پروازها دوباره از 15 آبان 98 و در روزهای یکشنبه 
و چهارشنبه برقرار می شود. مدیر فرودگاه زنجان 
گفت: هواپیمای ایرتور، روزهای یکشنبه و چهارشنبه 
هرهفته ساعت 04:15 به مقصد زنجان حرکت می کند 

 وزیر راه و شهرسازی درباره  دستاورد های اجالس کشور های 
غیرمتعهد در کشور آذربایجان اظهار کرد: در حاشیه اجالس 
کشور های غیرمتعهد که رئیس جمهوری ایران نیز در آن حضور 
داشت، مذاکراتی با همتایان خود در آن کشور ها داشته ایم.
او افزود: به نظر می رسد سطح ارتباطات ایران با کشور 
آذربایجان به بهترین سطح خود رسیده و این جزو 
پیشرفت های دیپلماسی کشور است. سطح تعامالت 
ارتقا یافته و تفاهمات و توافقات 2 کشور در حیطه 
همکاری های فضایی بهتر و صمیمی تر شده است.

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت سعید قصابیان، کارشناس حمل نقل ریلیحسن خوشخو ، معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی
بر اساس آمارهای اداره برنامه ریزی و هماهنگی پرواز شهر فرودگاهی در شش ماه نخست 
سال جاری 2٣ هزار و 221 پرواز در فرودگاه بین المللی امام انجام شده و ٣ میلیون و 9٦5 
هزار و ٣0٧ مسافر با این پروازها جابه جا شده است. در این مدت 11 هزار و ٦1٣ پرواز با یک 
میلیون و 99٦ هزار و ٣55 مسافر وارد فرودگاه بین المللی امام )ره( 
شده و میزان بار همراه این مسافران ٣8 میلیون و ٦28 هزار و 14٦ 
کیلوگرم بوده است.یک میلیون و 9٦8 هزار و 952 مسافر نیز با 11 
هزار و ٦08 پرواز از فرودگاه امام )ره( به اقصی نقاط جهان سفر کردند 
که بار همراه آن ها ٣8 میلیون و 8٧5 هزار و 501 کیلوگرم بوده است.

ز  ر استان تهران ا نندگان کامیون های یخچال دا نجمن را رئیس هیئت مدیره ا
مسئوالن مرتبط درخواست کرد باتوجه به آرامش و اشباع بازار الستیک، در صورت 
امکان روند توزیع الستیک بر اساس پیمایش را متوقف کرده و فروش آن را آزاد کنند

 عبداهلل خانعلی گفت: تشدید تحریم ها و گرانی ارزهای خارجی و به دنبال آن احتکار، 
گرانی قطعات، لوازم یدکی و از همه عیان تر کمبود الستیک مصرفی ناوگان حمل 
نندگان به شرایط معیشتی خود شد کاال در سال 9٧ ، موجب اعتراض صنفی را

ه منطقه  د و ر شهید بهشتی و شهید کالنتری به محد د ق بنا لحا الیحه ا
ر گرفت. ا ین هفته مجلس شورای اسالمی قر ر ا ر در دستور کا بها د چا ا ز آ

به گزارش تین نیوز، مجلس شورای اسالمی این هفته در روزهای یکشنبه 12، دوشنبه 1٣ و سه شنبه 
14 آبان جلسه علنی دارد که جلسه روز یکشنبه در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود.

از جمله مواردی که این هفته توسط نمایندگان بررسی می شود، الیحه الحاق بنادر 
شهید بهشتی و شهید کالنتری به محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار است.

ر می گیرد. ه های پایتخت مورد سرقت دزدان قرا دیوارهای صوتی بزرگرا
به گزارش تین نیوز معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری 
تهران در گفت و گویی از سرفت بخش های آهنی و فلزی دیوارهای صوتی 
بزرگراه ها توسط دزدان خبر داد و اعالم کرد که شهرداری در پی چاره جویی است.

وحید سرلک از تالش کارشناسان برای یافتن راه های ضدسرقت دیوارهای صوتی بزرگراه ها 
خبرداد و گفت: بزرگراه صیاد شیرازی و حکیم باالترین میزان سرقت، دیواره های صوتی را دارند.

چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی گفت: در مورد 
خودرو سازی ها، به شخصه در ابتدا قبول نداشتم که نقدینگی را در اختیار خودروسازان 
قرار بدهیم. به دلیل اینکه مطمئن بودم مانند سال های گذشته نقدینگی ها را هدر 
می دهند. اما آن ها به ما قول دادند شش ماه بعد همه چیز درست می شود. آن ها ده بار 
گفته اند، شش ماه دیگر درست می شود. اما نه تنها درست نشده، بلکه بدتر هم شده است.
به گزارش تین نیوز، عبدالناصر همتی افزود: آنها خودشان می خواهند همه چیز به 
نفعشان باشد و هر چه گفتند بانک مرکزی بگوید چشم. تا صحبتی هم می کنیم 

شماره سیصد و سی و پنجم- نسخه آزمایشی -۱۱آبان ماه ۱۳۹۸

تین

تین

مطالب، سوژه ها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید tinnews@tinnewsbot 021-44603789

 توقف پروازهای رم و میالن هواپیمایی »ماهان« از 2۴ آذر 

 دست درازی دزدان به دیوارهای صوتی بزرگراه ها 

 بررسی الحاق دو بندر به محدوده منطقه آزاد چابهار 

لطفًا دست تان را از جیب مردم خارج کنید 

هفتهانهم
راهروشناست

از سه شنبه هفته جاری پلیس با موتورسوارانی که 8 مورد ویژه را رعایت نکنند برخورد خواهد کرد.

پلیس در 8 مورد اقدام به اعمال قانون، جریمه و توقیف و انتقال موتورها به پارکینگ خواهد کرد.

سردار رحیمی اعالم کرد:حرکت در جهت مخالف در خیابان ها، حرکت در 
خطوط ویژه، حرکت در پیاده رو، عبور از چراغ قرمز، همراه نداشتن مدارک، 
نداشتن پالک، مخدوش بودن پالک و حرکات مخاطره آمیز و تک چرخ زدن  
از جمله مواردی است که از سه شنبه هفته جاری پلیس به آن توجه ویژه کرده 
و توقیف و انتقال موتورسیکلت ها به پارکینگ را در دستور کار خواهد داشت.

در مرحله دوم طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، 2 آزادراه  دیگر، تحت پوشش این طرح قرار می گیرند. 

ارزش زندگی و تلفات جاده ای  کارنامه پروازهای فرودگاه امام در نیمه اول سال 

هفتهانهم

بحث بر سر چرایی و ریشه یابی تعداد باالی سوانح رانندگی است. به خصوص آن که روند 
کاهش تلفات رانندگی در سال 9٦ متوقف شده و نگران صعود آن هستیم)1(. برخی کیفیت 
خودروها را عامل اصلی تلفات می دانند و برخی شمار رو به افزایش آنها را و برخی دیگر کیفیت 
بد جاده ها و گروهی فرهنگ مردم را و گروه دیگر کوتاهی پلیس را 
و گروه دیگر سستی و بی تفاوتی مسئوالن را و عده ای نبود بودجه 
را و عده ای دیگر اختصاص نادرست بودجه و اولویت های دولت را.

اما می شود ماجرا را از زاویه دیگرهم دید. از زاویه »ارزش زندگی«. ارزش زندگی 
و حیات در جوامع مختلف با هم تفاوت دارد. در برخی جوامع زندگی و جان 
افراد ارزش کمی دارد و در جامعه دیگر از »زندگی« به شدت حفاظت می شود.

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/198947-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/198947-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-28/198944-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
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%86-44/198964-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
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%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/199008-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
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%B1-24/198982-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/198952-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/198952-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
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%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-56/198953-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-5/198984-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-130/198888-%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-46/199010-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%87%D8%A7-126/198948-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C

