
   

 جوالن قیمت های نجومی در بازار لوازم خودروی سنگین 

ممنوعیت تردد کامیون های حمل بار صادراتی در مرز چذابه 

برای حمل ونقل نوین ریلی به حضور جوانان در راه آهن نیاز داریم  پایان موفق 9 روز عملیات پیوسته فالیت چک 

محدودیت تردد در مرز خسروی برای زائران اربعین 

مراسم اختتامیه اولین استارتاپ ریلی شو با همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه یادگار امام )ره( در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مدیرکل مرکز توسعه راه آهن جمهوری اسالمی با تقدیر از ایده پردازان دانشگاه آزاد واحد یادگار امام و البرز، اظهار کرد: 
با برگزاری چنین برنامه هایی می توان به همکاری هرچه بیشتر بین دانشگاه و صنعت ریلی بیش از گذشته امیدوار بود.

قیومی با بیان اینکه امروز دنیا به سمت کسب وکارهای نوین گام برداشته و استارتاپ ها می توانند بخشی از مشکالت حمل ونقلی را حل کنند، افزود: 
ما نیز در راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیاز دیدیم به سمت استفاده از ایده های نوین گام برداریم.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر امروز ما در راه آهن به موفقیت آمیز در این بخش دست پیدا کرده ایم نتیجه زحماتی است که همکاران ما از گذشته به آن 
پرداخته و دست پیدا کرده اند.

هواپیمای فالیت چک پس از 9 روز عملیات پیوسته به مبدا 
یعنی فرودگاه مهرآباد بازگشت.به گزارش تین نیوز به نقل 
از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، 
هواپیمای فالیت چک از ششم تا چهاردهم مهر وارسی 
پروازی را در فرودگاه های مختلف از شامل همدان، ایالم، 
غاجاری، ماهشهر، اهواز، آبادان، بهرگان، عسلویه و اصفهان 
انجام داده است.در این راستا آخرین عملیات، 14 مهر در 
مدت دو ساعت 14 مهر ماه با پرواز هواپیمای فالیت چک 
بر فراز آسمان فرودگاه شهید بهشتی اصفهان انجام شد.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران همکاری 
استارتاپ های حمل و نقلی و راه آهن را نویدبخش 
آینده بسیار خوب برای حمل و نقل کشور دانست.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، سعید رسولی در مراسم اختتامیه 
نخستین استارتاپ ریلی شو که با همکاری دانشگاه آزاد واحد 
یادگار امام برگزار شد، اظهار داشت: خانواده بزرگ راه آهن، 
خانواده متکثری است که گروه های بسیاری از جامعه را در خود 
جای داده است لذا می تواند سطح تماس ما را با جامعه بیش تر کند.

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استانداردمحمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی داریوش باقرجوان، مدیر کل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
ن  وگا نا به  به  ضر ف  هد با  تحریم ها  ی  ا بتد ا ر  د رجی  خا ی  ها ر کشو  
ز ایران خارج کردند. نتینر خود را ا ر کا ۸۵هزا حمل ونقل دریایی ایران تمام 
 تولید کانتینر در داخل کشور از اهمیت باالیی برخوردار است.کشورهای خارجی در 
بتدای تحریم ها با هدف ضربه به ناوگان حمل ونقل دریایی  ا
ز ایران خارج کردند. نتینر خود را ا ر کا ۸۵ هزا ایران تمام 

ایران اسالمی علی رغم همه تحریم ها نشان داد که می تواند نیازهای داخلی 
خود را تأمین کند. این کانتینرها عالوه بر استفاده از سیستم حمل ونقل 
دریایی قابلیت استفاده در سیستم حمل ونقل ریلی و جاده ای را  نیز دارد.

فرماندار دشت آزادگان گفت: از امروز تردد کامیون های حمل بارهای صادراتی در مرز 
خوزستان تا اطالع ثانوی ممنوع می شود. حسن سیالوی با بیان اینکه برقراری امنیت  
چه داخل کشور و چه در مرز عراق مهمترین هدف ما است، اظهار کرد: جلسات شورای 

تامین و کمیته امنیتی ستاد اربعین به صورت  مستمر در حال برگزاری است.
وی افزود: به علت نبود زیر ساخت های الزم اجازه عبور و مرور خودروهای شخصی از 
کلیه مرزها داده نشده اما طبق مذاکره با کشور عراق، اتوبوس های دربستی که دارای 

شرایط از پیش اعالم شده هستند، می توانند از مرز چذابه تردد داشته باشند.

در حالی که وزیر راه و شهرسازی درباره حادثه قطار زاهدان-تهران اعالم کرده 
»شواهدی مبنی بر تروریستی بودن این حادثه به دست نیامده است«، یک کارشناس 
حمل و نقل می گوید: با توجه به غیر تروریستی بودن سانحه زاهدان، تنها فرضیه ای که 
باقی می ماند سرقت پیچ ها توسط سارقان است.به گزارش تین نیوز، سعید قصابیان به 
خبرنگار این شبکه خبری گفت: در این زمینه برخی پیشنهاد کرده اند برای جلوگیری 
از اقدام مشابه سارقان، در خطوط آهن دوربین نصب شود تا دزدان شناسایی و دستگیر 
شوند. سیستمی که اطالعات دوربین ها را جمع آوری و تحلیل کند، هزینه باالیی دارد.

به مناسبت ایام اربعین و برای رفاه حال زائران عتبات عالیات در 9 فرودگاه 
کشور پروازهای فوق العاده برقرار می شود.به گزارش تین نیوز به نقل از روابط 
عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، بر این اساس فرودگاه های یزد، 
اصفهان، مشهد، ایالم، ساری، تبریز و کرمان از فرودگاه های تحت مالکیت شرکت 
فرودگاه ها و دو فرودگاه امام خمینی )ره( و کیش میزبان پروازهای نجف هستند.
در این راستا تا 14 مهر ماه سال جاری مجوز برقراری ۵09 پرواز در مسیر 
نجف - تهران در فرودگاه امام خمینی )ره( از 17 مهر تا 11 آبان صادر شده است.

اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار کرج امروز سه شنبه به بازدید واکاوانه بزرگترین پروژه 
عمرانی این شهر رفتند ، پروژه ای که اکنون نزدیک به 14 سال از آغاز ساخت آن می گذرد.

بزرگترین خط ریلی زیرزمینی استان البرزاین پروژه از سال ۸۵ عملیات اجرایی آن 
به طول ۲7 کیلومتر آغاز شد و قرار بود با ۲7 ایستگاه در 90 به بهره برداری برسد.

این خط ریلی کمالشهر در غرب کرج را به شهرستان شهریار در استان تهران متصل 
می کند، پروژه ای که به علت کمبود اعتبار و مشکالت نقدینگی اکنون سالهاست
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 نخستین استارتاپ ریلی شو به کار خود پایان داد 

جزئیات برقراری پروازهای فوق العاده به نجف از 9 فرودگاه کشور 

راه اندازی »سیستم آنالین شناسایی سارقان ریل ها« عملی نیست 

واکاوی پروژه قطار شهری کرج 

هفتهانهم
راهروشناست

هیچ مشکل و یا کمبودی درعرضه بلیت های اتوبوس مرز مهران وجود ندارد و تردد در این 
مرز پنج برابر افزایش یافته است.این شرکت ها هر میزان تقاضا در بازار وجود داشته باشد را 

می توانند پاسخگو باشند.
ئر از مرز های سه گانه عبور  ر نفر زا 10 مهر ماه 4۵۲ هزا از 
کرده اند.1۳0 هزار نفر زائر هم تاکنون از مرز مهران و سایر مرز ها 
وارد کشور شده و خوشبختانه روند تردد در هر سه مرز حالت عادی 
دارد. تردد ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 تا ۵ برابر شده 
و ما هر روز شاهد رشد چشمگیر عبور زائران به مرز ها هستیم.

وقتی قیمت اتوبوس توسط دالل و نمایشگاه دار تعیین می شود و نظارتی هم ازطرف وزارت صمت بر این موضوع نیست اقالم یدکی افزایش قیمت خواهد یافت. 

در برابر فشار خودروسازان کوتاه نمی آییم افتتاح خط تولید کانتینر دریایی در کرج 

هفتهانهم

دوشنبه هفته آینده تکلیف خودرو هایی که باید تولیدشان ادامه پیدا کند، دچار تغییرات 
بشوند و یا تولیدشان متوقف شود مشخص می شود.

تغییری در استانداردهای ۸۵ گانه خودرو نداشته ایم و بررسی های جدید از دی ماه 9۸ انجام 
می شود، ولی در فرایندها تغییراتی داشته ایم.

در اسفند سال 97 در جلسه شورای عالی استاندارد مقرر شده بود که گزراش 
های وزارت صمت و خودروسازها درباره خودروهای غیر استاندارد را بگیریم 
و جمع بندی کنیم تا امسال در شورای عالی استاندارد بررسی و جمع بندی 
شود. در جلسه هفته آینده چنانچه خودرویی نتواند استانداردهای ۸۵ گانه 
صنعت خودرو را مهر تایید بگیرد در ادامه تولید آن بازنگری خواهد شد.

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-130/197696-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-21/197703-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%86%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%87
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%86-44/197706-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DA%A9
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%86-44/197706-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DA%A9
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-29/197732-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-176279
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%84-22/197727-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%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-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-30/197728-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/197664-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-42/197664-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%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%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-29/197615-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-97/197716-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC
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-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-15/197691-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/197678-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%85

