» خبر

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :سيد مرتضي نبوي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي
پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:

ي کشاند.
نارضايتي پدر و مادر ،روزي را کم مي کند و آدمي را به ذلت م 

امام هادي (ع):

اوقات شرعي

فروش تابستانه کتاب از مرز
 142هزار نسخه گذشت

يك شنبه 96/5/22

اذان ظهر13:9:
اذان مغرب20:15:

در حالي که شش روز از اجراي طرح تابستانه کتاب در  827کتابفروشي
عضو اين طرح در سراسر کشور گذشته است ،ميزان فروش تعداد کتاب در
اين طرح ،به 142هزار و  182جلد کتاب رسيد.به گزارش فارس،در هفتمين
روز از اجراي طرح تابستانه کتاب که با مشارکت  827کتابفروشي از
 31استان کشور در حال برگزاري است ،تعداد کتابهاي فروش رفته
تاکنون به  142هزار و  182نسخه رسيده است.در بين  31استا ن شرکت
کننده در طرح تابستانه کتاب  ،استان تهران با  149کتابفروشي در
صدر قرار دارد و پس از آن ،استان اصفهان با  99کتابفروشي و قم با 95
کتابفروشي در ردههاي بعدي طرح تابستانه کتاب قرار گرفتهاند .همچنين
خراسا ن رضوي با  ،81فارس با  ،50کردستان با  ،33آذربايجا ن شرقي با
 ،30کرمان با  ،30مازندران با  ،25خوزستان با  ،23آذربايجان غربي با
 21و همدان با  20کتابفروشي در اين طرح شرکت کردهاند.

دو شنبه 96/5/23
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اذان صبح4:50 :
طلوع آفتاب6:22 :
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چاپ:گلريز تلفن66795442:

ضرغامي:

عزيزي :

بمباران اطالعاتي ،سانسور جديد است

کمدي اين نيست که فقط
مخاطب را بخندانيد
رئيس اسبق سازمان صدا و سيما با بيان اينکه بمباران
اطالعاتي"امروزبهنوعيسانسورجديداست،گفت:پيامرسانها
اکنون از قالب رسانه خارج شده و کام ًال سبک زندگي
ارائه داده و نحوه رفتار و تعامالت مردم را شکل ميدهند.
به گزارش تسنيم از مشهدمقدس،عزتاهلل ضرغامي

دبير شوراي نظارت بر اسباب بازي :

هفت ميليون دالر اسباب بازي
ماهانه وارد مي شود

دراختتاميه چهارمين همايش ملي فصل وصل اظهار
داشت:فعايتهاي اينچنيني ميتواند نتيجه کار ما را
بهبود ببخشد.مصوبه آخر شوراي عالي فضاي مجازي
بحث مفصلي درباره پيامرسانهاي فضاي مجازي بود
و پس از  5جلسه چالشي و جدي سندي آماده شد که
تمامي مصوبات مورد تاييد مقام معظم رهبري است و
به نظر من باوجود برخي کاستيها کار خوبي است و
ميتواند زمينهاي براي کارهاي بعدي قرار گيرد.رئيس
اسبق سازمان صدا و سيما تصريح کرد:عنوان اين مصوبه
سياستها و اقدامات ساماندهي پيامرسانهاي اجتماعي
است که اهداف اصلي آن فراگيري پيامرسانهاي
اجتماعي داخلي و ساماندهي پيامرسانهاي اجتماعي
خارجي است.

زمزمه »

هنرمندان با معضل بيکاري مواجهند
بازيگر سينما و تلويزيون گفت :هنرمندان امروز با
مشکل بيکاري مواجهند و دولت بايد امنيت شغلي آنها
را تأمين کند.محمود عزيزي در گفتگو با خبرنگار فارس
در شهرري درباره عملکرد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
اظهار کرد :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از جايگاه
خاص و ويژهاي برخوردار است؛ زيرا مديريت فرهنگ
و هنر کشور را بر عهده دارد.وي ادامه داد :مديريت
فرهنگ و هنر کار سخت و دشواري است و مديران بايد
براي اعتالي فرهنگ گام بردارند.استاد تمام دانشکده
هنرهاي نمايشي و موسيقي دانشگاه تهران با تأکيد بر
اينکه رئيس دولت دوازدهم بايد حامي جدي هنرمندان
باشد ،تصريح کرد :دولت بايد بستر مناسبي براي فعاليت
هنرمندان ايجاد کند؛ زيرا هنرمندان هم مانند ساير

دبير شوراي نظارت بر اسباب بازي گفت :سهم واردات ما از ابتداي سال  ۹۶تاکنون
ماهانه  ۷ميليون دالر بوده است.به گزارش مهر ،محسن حموله در پاسخ به اين
پرسش که يکي از مهم ترين مشکالت ما قاچاق اسباب بازي است و با توجه به اين
که شوراي نظارت بر اسباب بازي ،نقش حمايتي دارد در اين زمينه چه کرده و با
نهادهاي مرتبط چه تعاملي داشته است گفت :شوراي نظارت بر اسباب بازي ،نزديک
به  ۱۹سال است که شکل گرفته و به جرات مي توان گفت که در بحث قانون گذاري
و تدوين دستورالعمل ،قوانين محکم و خوبي وجود دارد اما چند عامل بايد دست به

نثار روح پاک شهيد محسن حججي

چه قدر مطمئنم عاشقت خدا شده است

اقشار جامعه با معضل بيکاري مواجه هستند.عزيزي با
اشاره به اينکه حمايت از هنر و هنرمند يک اصل مهم
و اساسي است ،اضافه کرد :تأمين امنيت شغلي براي
هنرمندان از واجبات است؛ هنرمندان در شرايط فعلي
آينده خود را تضمينشده نميبينند.

دست هم بدهند تا از ورود اسباب بازي ممنوعه خودداري شود.دبير شوراي نظارت بر
اسباب بازي به اين که دبيرخانه اين شورا  ۱۱عضو دارد ،اشاره و بيان کرد :وزارت
آموزش و پرورش ،فرهنگ و ارشاد اسالمي به همراه يک کارشناس هنري ،وزارت
صنعت معدن و تجارت(بخش صنعت و بازرگاني) ،بهداشت و درمان و آموزش پزشکي،
دو کارشناس روانشناس کودک و فرهنگي از علوم ،تحقيقات و فناوري ،صدا و سيما
و اتحاديه صنف پالستيک و نايلون اعضاي شوراي نظارت بر اسباب بازي هستند که
رياست آن بر عهده مديرعامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان است.

نمايه

» رزيتا نعمتي
سرت حوالي صحن حرم جدا شده است
چه قدر مطمئنم عاشقت خدا شده است
حسين همره قاتل اگرچه عکس نداشت
رخت گزارش خونين کربال شده است
يزيد رفته که بر خاطرات سر بزند
اسير چشم علي اکبر شما شده است
شتاب مي کني از قاتلت جلو زده اي
گل از گل رخسارت چه قدر وا شده است
تو خوب ثابت کردي شتاب بايد کرد
چه خوش به دل بنشيند کسي که پا شده است

تسنيم /غالمرضا احمدي

شبکه قرآن و معارف سيما
براي نوجوانان برنامه ميسازد
سري جديد برنامه نيمرخ از ديروز با رويکرد قرآني برروي آنتن
شبکه قرآن و معارف سيما ميرود و عالقهمندان ميتوانند شنبه
تا پنجشنبه از ساعت  ۱۶:۱۵بيننده آن باشند.به گزارش فارس
به نقل از روابط عمومي شبکه قرآن و معارف سيما ،نيمرخ ويژه
برنامهاي است که براي مخاطب نوجوان تهيه و توليد شده و قرار
است اين برنامه از شنبه  21مرداد از آنتن شبکه قرآن و معارف
سيما پخش شود.اين برنامه که با ساختار نمايشي جلوي دوربين
رفته در دو گروه دختران و پسران توليد ميشود و موضوعاتي از
جمله نحوه برخورد و استفاده از فناوريهاي جديد را به عنوان محور
موضوعي خود قرار داده است.ضمن آنکه با توجه به تخصصي بودن
شبکه قرآن و معارف سيما ،رويکرد قرآني برنامه نيمرخ از مختصات
اصلي اين آن است.نويسندگي نيمرخ را ليلي عاج و طناز مظفري
بر عهده دارند و تهيه کننده و کارگردان آن کلهر است.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

يك شنبه  22مرداد  20 1396ذي القعده  13 1438آگوست  2017سال سي و دوم شماره9007

مجيد مظفري:

مجيد مظفري گفت :کمدي اين نيست که فقط ملت بخندند و
در نهايت هم سالن سينما را ترک کنند و بروند .در ذات کمدي
انتقادهاي جدي نيز وجود دارد ذاتا هنر زبان معرضي نيز ميتواند
باشد که يکي از راههاي بيانش کمدي است به همين دليل
فکر ميکنم نبايد تنها به دليل خنداندن مخاطب دست به هر
کاري زد.هر حرف و حرکتي را نبايد صرف خنديدن انجام داد.
شوخي هايي گاهي صورت مي گيرد که درشأن فرهنگ و ادبيات
نمايشي ما نيست اما متاسفانه اين اتفاقي است که در برخي از آثار
سينمايي ما شاهدش هستيم.مجيد مظفري در گفتگو با فارس در
ارتباط با فعاليتهاي اخير خود در عرصه سينما گفت :چندي که
در يک نمايش مشغول به ايفاي نقش بودم که البته بازخوردهاي
خوبي هم داشت .در حال حاضر هم دو فيلمنامه به دستم رسيده
تا آنها را بخوانم که تقريبا حضورم در يکي از آنها به قطعيت رسيده
اما به دليل اينکه هنوز قرار دادي امضاء نشده است نمي توانم
نام آن را ببرم .وي افزود :آخرين فيلم سينمايي که در آن بازي
داشتم يک اثر کمدي است ،اما در فيلمي که جلف باشد حضور
پيدا نخواهم کرد چرا که برخي موارد که در فيلمهاي کمدي
ي ما نيست.
شاهديم در شأن سينما و ادبيات نمايش 
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خبر »
رقابت  ۴۴۵حافظ قرآن براي کسب
مدرک کارشناسي حفظ آغاز شد

روز درياي خزر

بيستويکمين دوره آزمون اعطاي مدرک تحصيلي کارشناسي و باالتر به
حافظان قرآن کريم با حضور بيش از  445حافظ برادر و خواهر از صبح
ديروز در سازمان دارالقرآن الکريم آغاز شد.به گزارش خبرگزاري فارس
تويکمين دوره
به نقل از روابط عمومي سازمان اوقاف و امور خيريه بيس 
اعطاي مدرک تحصيلي به حافظان قرآن کريم با همکاري و مشارکت
سازمان سنجش و آموزش کشور از صبح ديروز شنبه  21مردادماه در
سازمان دارالقرآنالکريم آغاز و تا چهارشنبه  25مرداد ادامه خواهد يافت.
براساس اين گزارش از  256حافظ قرآن شرکتکننده خانم در اين
آزمون  224نفر ديپلم و زير ديپلم و  32نفر داراي مدرک کارشناسي
هستند.همچنين از  189نفر حافظ قرآن مرد  164نفر داراي ديپلم و
زير ديپلم و  25نفر داراي مدرک کارشناسي هستند که در اين آزمون
حضور يافتهاند.

درياي خزر بزرگترين درياچه جهان است
و طول پيرامون آن به  ۷هزار کيلومتر
ميرسد.خزر منبع اصلي درآمد حدود
 ۱۵ميليون سکنه حاشيه خود محسوب
مي شود اما فعاليت هاي انساني
بيش از حد و بهره برداري هاي اقتصادي
کممالحظه،موجبتخريباکوسيستمهاي
طبيعي آن شده است ۲۱ .مرداد ماه با
تصميم کشور هاي حاشيه درياي خزر
بهعنوان يک واقعه مهم زيست محيطي
روز درياي خزر نام گرفته است.

آگهي مزايده عمومي مرحله دوم  -نوبت اول

آگهي مناقصه عمومي شماره چهارم

مديريت خريد و پيمان آماد و پش منطقه شمالغرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه خريداري نمايد.
الف)
رديف

شرح جنس

مقدار به كيلوگرم

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

محل تحويل

مدتزمان تحويل

1

كتلت  %40گوشت كامال آماده ،منجمد  45گرمي

208100

1040500000

درب انبار پادگانهاي مراغه ،عجبشير ،تبريز،
مرند ،سراب ،ميانه ،پسوه ،پيرانشهر

يك سال

2

شنيسل مرغ كامال آماده ،منجمد 45 ،گرمي

208100

988475000

درب انبار پادگانهاي مراغه ،عجبشير ،تبريز،
مرند ،سراب ،ميانه ،پسوه ،پيرانشهر

يك سال

3

عدس

92600

270392000

درب انبار پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)

يك سال

4

لپه

69500

207805000

درب انبار پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)

يك سال

5

لوبيا قرمز

231100

878180000

درب انبار پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)

يك سال

ب)
 )1تاريخ توزيع مدارك مناقصه از تاريخ چاپ آگهي تا  96/5/29و دريافت مدارك يك روز قبل از برگزاري مناقصه از ساعت  8تا  13درب دژباني فرماندهي آماد و پش منطقه شمالغرب
(مراغه) بوده و تاريخ برگزاري مناقصه  96/5/30ميباشد.
 )2محل توزيع مدارك مناقصه :مديريت خريد و پيمان فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)
 )3ساعت و محل برگزاري مناقصه :ساعت  10صبح در فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)
 )4ده درصد مبلغ مورد معامله به صورت ضمانتنامه بانكي يا ضمانت صادره از سوي موسسات مالي و اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك مركزي و يا واريز به صورت وجه نقد به
حساب  5151570424004جاري طاليي دارايي ف آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب نزد بانك سپه از سوي برنده مناقصه جهت تضمين حسن اجراي تعهدات خواهد بود.
 )5هزينه تحويل مدارك و برگ شرايط و مشخصات مبلغ  30هزار تومان و چنانچه شركتكننده خواهان ارسال پستي برگ شرايط باشد مبلغ  60هزار تومان خواهد بود.
 )6هزينه چاپ هر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد
 )7شركت در مناقصه و ارائه قيمت پيشنهادي به منزله قبول تمام شرايط دستگاه مناقصهگزار ميباشد.
 )8دستگاه مناقصهگزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد.
 )9رديف اول و دوم از مناقصات مذكور دومرحلهاي (بازديد از كارخانه قبل از بازگشايي پاكت قيمت) بوده و شامل تعديل نرخ ميباشد.
تلفكس041-37450388 :
تاريخ انتشار96/5/22 :
خ ش96/5/22 :

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب

آگهي تجديد فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري
فضاهاي تبليغاتي در فرودگاه آيتا ...جمي آبادان  -نوبت اول

فرودگاه آيتا ...جمي آبادان در نظر دارد در راستاي ارتقاي سطح خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي ،نسبت به واگذاري فضاهاي
تبليغاتي فرودگاه بينالمللي آبادان در قالب فراخوان عمومي و قرارداد و به مدت حداكثر  3سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت نحوه
واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب ( )1358و آييننامه اجرايي آن از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد
شرايط بخش خصوصي اقدام نمايند.
بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط كه داراي توان مالي ،اجرايي و مديريتي الزم ميباشند ،دعوت به عمل ميآيد از تاريخ انتشار آگهي
تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه  96/5/25نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.
قيمت اسناد فراخوان و نحوه واريز وجه :مبلغ  500/000ريال به شماره حساب  2176842211009با كد واريز  6190200نزد بانك ملي شعبه مركزي
آبادان
سپرده شركت در فراخوان :به مبلغ  144/000/000ريال تعيين و به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه
ديگر ميباشد.
مهلت تكميل و تسليم اسناد از تاريخ  96/5/28تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه  96/6/8ميباشد.
محل تحويل پاكات فراخوان :دبيرخانه فرودگاه آبادان
كليه پاكات فراخوان (شامل پاكت ضمانتنامه ،پاكت رزومه و پاكت پيشنهاد قيمت و آناليز درآمد  -هزينه) ميبايست به طور جداگانه مهر و موم و در
يك پاكت اصلي ديگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.
الزم به ذكر است ارزيابي و شناسايي بهرهبردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گرديد و شركت در فراخوان
هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود و هزينه انتشار آگهي با برنده فراخوان ميباشد.
بازديد از محل (سايت ويزيت) در ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ  96/6/1در محل فرودگاه آبادان با ارائه معرفينامه و به همراه داشتن مهر شركت
جهت ممهور نمودن صورت جلسه ،ميباشد.
مشخصات محلهاي قابل واگذاري ،از طريق فرودگاه و سايت مربوطه ،به آدرس ذيل قابل ارائه ميباشد.
آدرس سايت:
( http://abadan.airport.irفرودگاه مربوطه)
www.mrud.ir
www.airport.ir
تاريخ انتشار نوبت اول96/5/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/5/24 :
خ ش96/5/22 :

فرودگاه بينالمللي آيتا ...جمي(ره) آبادان

شهرداري مراغه به استناد مجوز شماره  2612ش/ش مورخ  96/3/25و  2520ش/ش مورخ  95/2/3شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد
واحدهاي درآمدزايي خود را در سال ( 96كيوسكهاي موجود شهرداري به تعداد  4عدد كيوسك) به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي به
صورت اجاره به بخش خصوصي واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان محترم دعوت ميشود تا تاريخ  96/6/8روز چهارشنبه به امور قراردادهاي
شهرداري واقع در خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه همكف  -اتاق شماره  25مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند .ضمنا
اطالعات تكميلي مزايده فوق از طريق وبسايت پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به آدرس  HTTP://MPORG.IRقابل دسترسي
ميباشد و شماره تلفن  041-37217728واحد امور قراردادهاي شهرداري مراغه آماده پاسخگويي به شركتكنندگان محترم در اوقات اداري
در رابط ه با مزايدههاي ذيل ميباشد.
رديف

نام كيوسك مورد اجاره

قيمت اجاره ماهيانه پايه سال اول

مدت اجاره به سال

 %5سپرده شركت در مزايده

1

كيوسك زير پل دانشگاه آزاد

 5/500/000ريال

 3سال

 5/000/000ريال

2

كيوسك پارك مسافر  2واقع در ميدان مجلس

 4/610/000ريال

 3سال

 3/000/000ريال

3

كيوسك پارك مسافر  1واقع در روبروي سهراهي گلشن زهرا

 1/200/000ريال

 3سال

 2/000/000ريال

4

كيوسك بلوار شادي واقع در روبروي پارك شادي

 3/300/000ريال

 3سال

 3/000/000ريال

 -1شهرداري مزايده به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگان
سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد
خواهد گرديد.
 -3هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي بر عهده برندگان مزايده ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده قيد شده است.
 -5الزم به توضيح است كه قيمت سال دوم با  10درصد افزايش نسبت به سال اول و قيمت سال سوم با  10درصد افزايش نسبت به سال دوم
محاسبه خواهد شد.
تاريخ انتشار96/5/22 :
خ ش96/5/22 :

شهردار مراغه  -احمدي

آگهي مناقصه عمومي

تهيه ،اجرا و نصب پل عابر پياده روبروي اداره دادگستري شهرستان مراغه واقع در ميدان مادر
مرحله اول  -نوبت اول

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره  2588ش/ش مورخ  96/3/1شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد تهيه ،اجرا و نصب پل عابر پياده
روبروي اداره دادگستري شهرستان مراغه واقع در ميدان مادر را با شرايط مندرج در ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركتها و پيمانكاران
مجرب و واجدالشرايط كه در اين زمينه فعاليت نمودهاند با ارائه رزومه كاري واگذار نمايد .لذا از كليه شركتهاي محترم دعوت ميشود از تاريخ
انتشار آگهي نوبت دوم به مدت پ 0روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه تا تاريخ  96/6/8روز چهارشنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در
خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -طبقه همكف  -اتاق شماره  25مراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند .ضمنا اطالعات تكميلي مناقصه
فوق از طريق وبسايت پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به آدرس  HTTP://MPORG.IRقابل دسترسي ميباشد و شماره تلفكس
 041-37217728واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شركتهاي محترم در اوقات اداري در رابطهها با مناقصات ذيل ميباشد.
نام پروژه مورد مناقصه:

مبلغ برآورد به ريال

مدت تهيه و اجرا و نصب:

 %5سپرده شركت در مناقصه به ريال

تهيه ،اجرا و نصب پل عابر پياده روبروي اداره دادگستري
شهرستان مراغه واقع در ميدان مادر

 1/000/000/000ريال

 3ماه

 100/000/000ريال

 -1شهرداري به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مناقصه مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف
هر يك از شركتكنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي مناقصه در دو نوبت آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد.
 -4كليه كسورات قانوني اعم از (بيمه و ماليات) و غيره به عهده پيمانكار ميباشد.
 -5رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي الزامي ميباشد.
 -6ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
تاريخ انتشار96/5/22 :
خ ش96/5/22 :

شهردار مراغه  -احمدي

