
   

از این تعداد پروژه ۱۵ هزار و ۶۳۴ پروژه، شامل پروژه های عمومی و دولتی، ۶ هزار و ۷۵۲ پروژه 
مربوط به بخش خصوصی، دو هزار ۳۹۶ پروژه مربوط به شهرداری ها و پنج هزار ۸۱۱ پروژه مربوط 
به دهیاری ها است.سهم پروژه های بخش خصوصی کشور از نظر تعداد ۲۲ درصد از کل پروژه های 
افتتاحی و از نظر سرمایه گذاری انجام شده ۴۴ درصد از اعتبار هزینه 
شده را به خود اختصاص داده است.حجم سرمایه گذاری برای اجرای 
پروژه های زیربنائی با منابع دولتی و عمومی معادل ۶۴ هزار میلیارد 
تومان است که ۵۶ درصد از کل اعتبارات را شامل می شود و حجم 
سرمایه گذاری انجام شده برای اجرای پروژه های اقتصادی و اجتماعی است

نوبخت: آزادراه خرم آباد - اراک اردیبهشت ۱۴۰۰ افتتاح می شود 

 قتل راننده در میدان تره بار شایعه بود یا واقعیت؟+ فیلم جعلی 

افزایش ۱۰۰ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه کرمان  ورود مهاجران و اتباع خارجی به مترو تهران ممنوع شد؟ 

افتتاح بیش از ۳۰ هزار پروژه عمرانی در دهه فجر 

وزیر راه و شهرسازی گفت: محکم پای فعالسازی صنایع داخلی ایستاده ایم و باید در مسیر خودکفایی گام برداریم.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، محمد اسالمی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه های توسعه فرودگاه کرمان با بیان اینکه کار ارزشمند 
و در شأن مردم کرمان صورت گرفته است، بیان داشت: باید قدردان کارها و اقدامات خوب باشیم.

وی افزود: متأسفانه گاهی به علت تخریب هایی که صورت می گیرد کارهای ارزشمند دیده نمی شود در حالی که ما در سخت ترین شرایط اقتصادی 
در کشور کار می کنیم و و در هیچ دوره ای مثل اکنون شرایطی وجود نداشته که همه نقل و انتقاالت منابع مالی و پولی ما مسدود باشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر به هواپیماهای ما در دنیا سوخت داده نمی شود همچنین کشتی های ما را تحریم کرده اند و خرید و فروش 
محصوالت ما ممنوع شده است؛ این حرکت ظالمانه تروریستی و غیرقانونی توسط آمریکا با هدف ساقط کردن جمهوری اسالمی و انقالب انجام 

گرفته اما در نهایت خودشان ساقط می شوند.

 سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران طی مراسم افتتاح پروژه های توسعه ای در فرودگاه 
کرمان که با حضور وزیر راه و شهرسازی به مناسبت ایام دهه 
فجر برگزار شد، اظهار کرد: کرمان پهناورترین استان کشور 
است که با دارا بودن رتبه نخست صادرات غیرنفتی، رتبه 
نخست ثبت هفت اثر در میراث جهانی یونسکو و داشتن رتبه 
سوم توسعه یافتگی در کشور با جاذبه های متنوع گردشگری، 
تاریخی و زیرساخت های صنعتی، معدنی و کشاورزی به مقصد 
گردشگران داخلی و خارجی و فعاالن اقتصادی تبدیل شده است.

فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران 
در گفت وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره 
ماجرای ممانعت از ورود اتباع خارجی به مترو تهران به دلیل 
نداشتن کارت ملی این افراد، اظهار داشت: این موضوع به 
هیچ عنوان صحیح نیست و رسانه های معاند این قضیه را 
پیچیده کرده اند.وی افزود: همه مهاجرین خارجی در هنگام 
مراجعه به مترو می توانند به باجه های مربوطه مراجعه 
کرده و بلیت های تک سفره تهیه کنند و اینکه این افراد  
جهت ورود به مترو با مشکل مواجه شده اند صحت ندارد.

سعید رسولی - مدیرعامل شرکت راه آهنخیراهلل خادمی-معاون وزیر راه و شهرسازی مهدی جمالی نژاد-معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور
 این طرح از پروژه های جهش تولید و بخش اول آن به طول ۶۷ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی 
۸۶ درصد در حال انجام است. ۶۰ درصد این آزادراه توسط دولت و مابقی توسط قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا )ص( احداث می شود که افتتاح آن تاثیر بسیاری در بهبود حمل و نقل جاده ای و 
اتصال شمال به جنوب کشور خواهد داشت. با توجه به اینکه محور 
خرم آباد - اراک بخشی از آزادراه تهران به بندر امام )ره( محسوب 
می شود، با اتصال دیگر بخش های این مسیر به همدیگر، آزادراه 
۹۰۰ کیلومتری بندر امام - شمال به سرانجام می رسد. در این اتفاق، 

بخش مهمی از جاده خرم آباد به پلدختر تخریب شد

روز ۱۴ بهمن ماه بود که شایعه قتل یک راننده کامیون در میدان تره بار تهران در رسانه 
های اجتماعی  منتشر شد.

به گزارش تین نیوز، کمی بعد از انتشار این خبر تصویر یک راننده به عنوان عکس مقتول 
منتشر و در توضیح این رخداد خاطرنشان شد مقتول یکی از رانندگان استان فارس بوده 
که به میدان تره بار تهران بار برده اما به علت پنچر شدن کامیون با تاخیر به غرفه مورد 
نظر در میدان تره بار رسیده که این موضوع موجب خشم صاحب بار )غرفه دار( و عصبانی 

شدن و درگیری وی با راننده کامیون و در نهایت قتل راننده کامیون شده است. 

استاندار تهران با اشاره به ممنوعیت تردد به استان های مختلف براساس شرایط کرونایی 
گفت: ارائه مجوز برای سفر به سه استان مازندران، گیالن و گلستان و شهر های اصفهان، 

مشهد، جزیره های قشم و کیش ممنوع است.

 به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به ممنوعیت 
تردد به استان های شمالی مازندران، گیالن و گلستان گفته است هیچ مجوزی در سامانه 

برای تعطیالت پیش رو صادر نخواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و 
تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن با تشکیل »صندوق ملی مسکن«موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی امروز دوشنبه در جریان بررسی طرح جهش تولید و 
تامین مسکن با تشکیل صندوق ملی مسکن در ماده ۳ این طرح موافقت کردند. بر اساس 
ماده ۳ این طرح؛ »صندوق ملی مسکن« به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی 
و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی 
موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون تشکیل می  گردد.

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران با بیان اینکه حذف قیمت گذاری دستوری، انگیزه 
برای تولید را افزایش داده، گفت: در ۱۰ ماه امسال ۲۵۰ هزار و ۵۷۱ تن تایر تولید شد 
که نسبت به پارسال ۲۰ درصد رشد دارد.به گزارش تین نیوز، مصطفی تنها در گفت و 
گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تولید تایر در کشور، اظهار داشت: مجموع تولیدات 
تایر سواری کشور طی ۱۰ ماه سال جاری به ۲۲۵ هزار و ۲۶۹ تن رسید که در قیاس با 
مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی را نشان می دهد که با احتساب تایرهای 

دوچرخه، موتور و تیوب میزان تولید به ۲۵۰ هزار و ۵۷۱ تن بوده است؛ 

شماره ششصد و  هفدهم- نسخه آزمایشی -۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

تین

تین
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محکم پای فعالسازی صنایع داخلی ایستاده ایم 
مجلس رای به تشکیل صندوق ملی مسکن داد 

کدام استان ها برای تعطیالت ۲۲ بهمن ممنوعیت تردد دارند؟ 

رشد ۲۰درصدی تولید تایر

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: آزادراه خرم آباد - بروجرد - اراک تا اردیبهشت سال آینده تکمیل و بهره برداری می شود.

گره کور تسهیالت کرونایی ریلی ها کجاست؟ ۳۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل آزادراه خرم آباد- اراک نیاز است 

راه روشن است

هفته ان هم

خانواده بزرگ راه آهن در همه شرایط به ویژه شرایط کرونایی امروز که پاندمی سختی همه 
دنیا را درگیر کرده است، در کنار یکدیگر هستند و از سیستم بانکی و مسئوالن بانک های 
عامل می خواهیم تسهیالت کرونایی مصوب شده را هر چه سریعتر پرداخت کنند.با وجود 
تاکیدات و دستورهای متعدد ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با 
کرونا، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئوالن همچنان 
برخی بانک ها در پرداخت تسهیالت به بخش ریلی تعلل می کنند. 
مشکل برای پرداخت این تسهیالت اخذ وثایق بانکی مربوطه است. بر 
اساس مصوبات ابالغ شده قرار بود از واگن ها به جای وثایق استفاده شود

هفته انهم

https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-27/226768-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-27/226768-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-381/226734-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C
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%86-44/226781-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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%86-44/226781-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-306/226802-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
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%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-403/226803-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-403/226803-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1
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-15/226794-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
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-5/226770-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%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-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-100/226805-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-100/226805-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/226779-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-63/226779-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-16/226769-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tinn.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-16/226769-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%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-29/226762-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA

