
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/7/17 و مجوز شــماره 962/15/277333 مورخ 

96/10/20 اداره تعاون اســتان تهــران تصمیمات ذیل 

اتخاذ شــد: صورتهای مالی ســال 95 به تصویب رسید. 

سیدمصطفی سیدبتولی به شماره ملی 1375540981 

و فرهاد امامی به شــماره ملــی 4988653481 و ناصر 

طاهری مهر به شــماره ملــی 2259812074 به عنوان 

اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت ســه ســال انتخاب 

گردیدند. علی سالمی به شماره ملی 0384234003 و 

حمید ریحانی به شــماره ملی 5179760313 به عنوان 

بازرســان اصلــی و علی البدل به مدت یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
شهدای سازمان خدمات درمانی 

به شماره ثبت 80509 و شناسه ملی 10101251903 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی هیئت امنا مورخ 

1396/06/05 و مجــوز شــماره 1389 مــورخ 1396/10/24 

ســازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 

محمد قاسمپور به شماره ملی 0439669057 به عنوان بازرس 

اصلی و آقای ناصر عابدینی به شــماره ملی 0439556716 به 

عنــوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 

گردیدند. آقایــان محمدباقر مشــهدی آقائی به شــماره ملی 

0439444500 و حســین حاجی اســدالهی به شــماره ملی 

0439543886 و علی نجاری به شــماره ملی 5059603083 

و قاســم کوچکــی به شــماره ملی 0439559324 و حســن 

محمدزالی به شــماره ملــی 0439553245 و علی مالئی به 

شــماره ملی 0439809843 و مصطفی نصیری به شماره ملی 

0439553407 به عنــوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان 

مرتضی نصیری به شــماره ملــی 0439675448 و علی اصغر 

موحد به شــماره ملی 0439444111 و سیدغالمرضا نوربخش 

به شــماره ملی 0439686377 و کاظم دیهیم به شــماره ملی 

0439659566 و داود صفری به شــماره ملی 0439564506 

به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو ســال 

انتخاب گردیدند.
حجتالهقلیتبار-سرپرستادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه قائم شهرستان دماوند 
به شماره ثبت 36 و شناسه ملی 10100008489

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/7/3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر 

سال آغاز می شود و در روز آخر آذرماه سال بعد به پایان می رسد. ماده 

مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح می گردد.

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه برق و انرژی امداد

 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 477644 
و شناسه ملی 14005169800

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه وحساب سود 
و زیان ســال مالی 95 به تصویب رســید. آقای مسیح هاشمی 
خوراسگانی به شماره ملی 0031109901 به سمت بازرس اصلی 
و خانم شــهرزاد جلی به شــماره ملی 0071076931 به سمت 

بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت پارس دیدگان 
سهامی خاص به شماره ثبت 223886 

و شناسه ملی 10102651051

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
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در پیام رسان های

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شماره 97/13/ش

1-شــرکتشهرکهایصنعتیاســتانقزوین در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی 
به شــماره)2009710850000013( را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران 
 و بازگشــایی پــاکات از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
2- تاریخ انتشار در سامانه تاریخ سه شنبه 97/3/29 ساعت 15 می باشد.

3-مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/4/5
4- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت 15 روز جمعه 97/4/15

5- تسلیم فیزیکی ضمانت نامه تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 97/4/16
6- زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج در ساعت 11 روز شنبه مورخ 97/4/16

7-اطالعاتدســتگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوص
اســنادمناقصهوارائهپاکتها: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، 
بلوار آیت ا... شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره 166، تلفن تماس: 028-33354590، 

www.qazviniec.ir :سایت اینترنتی
8-مبلغبرآورد: 5/525/984/730 ریال اســت که بر اســاس فهرست بهای سال 1397 و 

اقالم مقطوع محاسبه گردیده است.
تبصره:تامیناعتباراینپروژهواگذاریاســنادخزانهاسالمیازمحلمنابع

عمومیویامنابعداخلیبهتشخیصکارفرماتامینخواهدگردید.
9-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: 277/000/000 ریال می باشد.

10-مدتقرارداد: 3 ماه
11-محلاجرایپروژه: شهرک صنعتی کاسپین واقع در کیلومتر 28 آزادراه قزوین کرج

12-شرایطشــرکتکنندگان: دارا بودن رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از سوی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی و دارا بودن حداقل یک قرارداد قابل قیاس در زمینه تاسیســات 
آبرسانی)70٪ از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی به تشخیص کارفرما( با موضوع مناقصه همراه 
با رضایت نامه و صورتجلسه تحویل که پیمانکار راسا با دستگاههای اجرایی)طبق تعریف ماده 5 

قانون مدیریت خدمات کشوری( طی مدت 5 سال گذشته منعقد باشد.
تبصره:پیمانکاراندارایســابقههمکاریبااینشــرکتدرصورتاخذ80
امتیازازفرمارزیابی)پیوســتاسنادمناقصه(ازکارفرمامیتواننددرمناقصه
شــرکتنمایند.بدیهیاستعدمکسبامتیازمذکوربهمنزلهعدمصالحیت

الزممناقصهگرجهتشرکتدرمناقصهمیباشد.

)نوبت اول( شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای افزایش ظرفیت ایستگاه های پمپاژ آب شهرک صنعتی کاسپین

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

دارد  »دانشگاههنراصفهان درنظر 
یک دســتگاه بچینگ و یک دســتگاه 
سنگ شکن و ماسه شور را ازطریق مزایده 
عمومــی به فروش برســاند. متقاضیان 

می توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد از تاریخ 
97/4/2 لغایت 97/4/5 از ســاعت 8 لغایت 15 به امور حقوقی و 
قراردادهای دانشــگاه به نشانی اصفهان خیابان حکیم نظامی - 

روبروی خیابان خاقانی مراجعه نمایند.«

مزایده عمومی

شناسه آگهی: 188670
)پرداختهزینهآگهیبهعهدهبرندهمزایدهمیباشد(

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضــوع فعالیت: کلیه فعالیت های ســاختمانی و ابنیه صنعتی و 
تأسیســات و صنایع تبدیلی و مکانیکی و برقی شــامل طراحی، 
مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی، دولتی و خصوصی، 
ابنیه سبک و سنگین، سازه های بتنی و فلزی، پیش ساخته و صنعتی 
و تأسیساتی، برقی، مخابراتی خدماتی، کلیه پروژه های راهسازی، 
سدسازی، تونل سازی، پل سازی، شهرک سازی، احداث بیمارستان، 
انبوه ســازی مسکن، نوسازی مدارس، ابنیه های صنعتی، تجاری، 
خدماتی، کشــاورزی، خاکبرداری، اجرای محوطه سازی و فضای 
سبز، زیباسازی شهری و مرمت و بهسازی و بازسازی پروژه های 
ابنیه و تأسیساتی و مکانیکی و صنعتی و برقی و بناهای تاریخی 
و میراث فرهنگی و کلیه عملیات مقاوم ســازی، طراحی نظارت و 
اجرای کلیه پروژه های آبرســانی، شبکه آبیاری، کانال های روباز، 
خطوط انتقال، آب و برق و گاز و نفت، شبکه های آب و فاضالب 
و ایســتگاه های پمپاژ و مخازن مربوطه و ایستگاه های تقویت و 
تقلیل فشــار و تصفیه خانه های آب و فاضالب، خطوط انتقال آب 
و برق و گاز و نفت، شبکه های فشار ضعیف و قوی و برق، انجام 
کلیه امور شبکه های مخابراتی، امور بازرگانی، عقد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری، تولید، فرآوری، بسته بندی، توزیع، پخش، خرید و فروش، 
تأمین قطعات، کلیه لوازم ســاختمانی، صنعتی، برقی، تأسیساتی، 
کشــاورزی و خدماتی، ماشــین آالت، اخذ کارت بازرگانی، اخذ و 
اعطــای نمایندگی، عقد قرارداد با نهادهــای دولتی و خصوصی 
در قالب مناقصه،  مزایده و اســتعالم ها، طراحی، مشاوره، نظارت 
و اجرای کلیه امور کشــاورزی، گلخانه بــا کاربری های مختلف 
پرورش آبزیــان و گاوداری و ماکیان، گیاهان دارویی و خوراکی 
و صنعتی، آبیاری تحت فشــار و قطره ای و سردخانه و سورتنگ، 
تهیه و فروش و نصب و راه اندازی سیستم های امنیتی و حفاظتی 
پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیصالح. در صورت لزوم 

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- دکتر هوشــیار- خیابان 
آزادی- کوچه شــهید علی اصغر اســداللهی سهی- پالک 8- 
طبقه ســوم- واحد 6 کدپستی 1341945561 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1/200/000 ریال نقدی منقسم به 
1000 سهم 1200 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 
1/200/000 ریال توســط مؤسســین طی گواهی بانکی شماره 
138/074943 مورخ 1396/10/19 نزد بانک پاســارگاد شــعبه 
خیابــان آزادی با کــد 227 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت 
مدیره خانم فرانک مصری ئیالنلو به شماره ملی 1376874660 
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای سیامک 
مصری ئیالنلو به شــماره ملی 1378329465 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم فاطمه زینالی قونســوکندی 
به شــماره ملی 2590487460 و به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 ســال آقــای محمود زینالی قونســوکندی به 
شــماره ملی 2595733214 و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 
ســال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شرکت به امضای سیامک مصری ئیالنلو به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مهر شــرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری به 
امضای محمود زینالی قونسوکندی به سمت مدیرعامل یا فاطمه 
زینالی قونســوکندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
بازرســان آقای رسول عبدی به شــماره ملی 1380156971 به 
ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد رحمت 
طلب ضیابری به شــماره ملی 2595743066 به ســمت بازرس 
علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تأسیس شرکت سهامی خاص آذر خشت آریا در تاریخ 1397/3/22 
به شماره ثبت 527323 به شناسه ملی 14007649287

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )190268(

شما مردم عزیز 
به مراسم سالگرد شهادت دانشمند مجاهد، عارف وارسته، سردار 
پرافتخار اسالم شهید دکتر مصطفی چمران روز چهارشنبه 
30 خرداد ساعت 18 در تاالر اندیشه حوزه هنری تقاطع حافظ و 
سمیه دعوت می گردید.                   بنیاد شهید چمران

مناقصهگزار:قرارگاهســازندگیخاتماالنبیــاء)ص(-قربنوح)ع(
مؤسسهعمرانساحل

موضوعمناقصه:عملیات ســاخت بلوک های کیــوال- کارگاه احداث فاز اول بندر 
پارسیان

آخرینمهلتتسلیمپیشنهاد:حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغتضمینشــرکتدرمناقصــه:تضمین شــرکت در مناقصه معــادل: مبلغ 
750/000/000 ریــال )هفتصد و پنجاه میلیون ریال( تعییــن می گردد. تضمین مذکور به 
صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشــد. این مؤسســه در رد یا 
قبول پیشنهاد مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- این موسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرسجهتتحویلاسنادمناقصه:
اســتان هرمزگان- شهرســتان پارسیان- شهر کوشــکنار- مؤسسه عمران ساحل- 

کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد امور قراردادها
تلفنتماس:07644627046-امورقراردادها

)نوبت اول(آگهی مناقصه عمومی

مناقصهگــزار:قرارگاهســازندگیخاتماالنبیاء)ص(-قــربنوح)ع(-
موسسهعمرانساحل

موضــوعمناقصه: عملیات حمــل و بارگیری خاک از معادن کوشــکنار، میانی و 
غورزه- کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان.

آخرینمهلتتسلیمپیشنهاد: حداکثر به مدت 10 روز از درج آگهی
مبلغتضمینشــرکتدرمناقصــه: تضمین شــرکت در مناقصه معــادل: مبلغ 
2/200/000/000 ریال)دو میلیارد و دویســت میلیون ریال( تعیین می گردد. تضمین مذکور 
به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و مورد تایید مناقصه گزار می باشــد. این موسسه در رد یا 
قبول پیشنهاد مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- این موسسه در ارائه کار با قیمت برنده به چند پیمانکار مجاز می باشد.
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرسجهتتحویلاسنادمناقصه:
استان هرمزگان- شهرستان پارسیان- شهر کوشکنار- موسسه عمران ساحل- کارگاه 

احداث فاز اول بندر پارسیان- واحد امور قراردادها. 
تلفنتماس:07644627046-امورقراردادها

)نوبت اول(آگهی مناقصه عمومی

سال هفتادو هفتم   شماره 21931   تکشماره 10000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 29 خرداد 1397   5 شوال 1439    19 ژوئن 2018

يادداشت روز

صفحه2

خبر ويژه

خودروسازانی 
که به مردم

 اجحاف می کنند
از مریخ آمده اند؟!

ورق در الحدیده برگشت

هالکت 100 نظامی آمریکایی، اسرائیلی، اماراتی و سعودی 
در جبهه غرب یمن

اعدام 2 جنایتکار
درویش داعشی و قاتل کودک 8 ماهه قصاص شدند

* ایسنا: قیمت های مسکن حباب نیست نتیجه وضعیت 
کنونی اقتصاد است.

* رئیس ســازمان دامپزشــکی از کاهش 90 درصدی 
آنفلوآنزای طیور خبر داد.

* سامانه سهام عدالت برای وراث متوفیان از 16 تیرماه فعال می شود.

* درخواست عجیب خودروسازان: خودرو را گران کنید 
چون قیمت »پنیر« افزایش یافته است!

* رئیس سازمان هواشناسی: بارش های ایران در 12سال 
اخیر کمتر از حد طبیعی بوده است.

صفحه۴

زمزمه های عقب نشینی بانک مرکزی 
از ارز 4200 تومانی

* صهیونیست ها اسیر 18ساله فلسطینی را پس از کور کردن 
آزاد کردند.

* حمله جنگنده های آمریکایی به پایگاه ارتش سوریه و 
نیروهای حشدالشعبی!

* حمله مرگبار اتوبوس به مردم در خیابان های هلند؛ قاتل گریخت.

* ســوزان رایس: برنده مذاکرات آمریکا و کره شــمالی 
»کیم جونگ اون« بود.

* جزئیــات تازه از اقدام هولنــاک آمریکا در برخورد با 
کودکان پناهجویان.

صفحه آخر

سی ان ان: دروغ های ترامپ
پینوکیو را هم شرمنده کرد

* احکام قصاص»محمدرضا ثالث باباجانی« عامل شهادت 
3 مامــور ناجا در جریان اغتشاشــات دراویش در خیابان 
پاســداران و»محمد وفایی« قاتل بنیتــا، کودک 8 ماهه، 

سحرگاه دیروز اجرا شد.
* »محمدرضا ثالث باباجانی« سی ام بهمن سال گذشته با 
راندن عمدی اتوبوس به سمت مامورین ناجا، باعث شهادت 
گروهبان یکم »رضا امامــی«، گروهبان یکم »محمدعلی 

بایرامی« و سرباز وظیفه »رضا مرادی« شده بود.

* ثالث در جریان تحقیقات، به عمدی بودن اقدام خود از جمله 
راندن و هدایت اتوبوس به سمت ماموران ناجا اقرار کرده بود.

* »محمد وفایی« نیز در روز 29 تیرماه سال گذشته پس 
از ربودن یک خودروی روشــن از جلوی پارکینگ منزلی 
مسکونی در تهران در حالی که کودکی 8 ماهه در صندلی 
عقب خودرو حضور داشت، خودرو را در خیابان رها کرده 
بود که در نهایت منجر به مرگ دردناک طفل 8 ماهه بر اثر 
نبود اکسیژن و گرمای زیاد  شد.                    صفحه۱۱

گزارش خبری تحلیلی کیهان

شناسایی و مجازات اخالل گران دانه درشت  
اولین گام برای حل مشکالت اقتصادی

علی رغم اعتراضات مردمی

نایک در سایه انفعال مسئوالن
همچنان در ایران تجارت می کند

صفحه۳

* ارتش رژیم ســعودی و متحدانش در الحدیده متوقف شــده و در این 
نبرد، به بن بست رسیده اند.

* اســپوتنیک: 100 نظامی آمریکایی، اســرائیلی، سعودی و اماراتی در 
جریان حمله به کشتی جنگی اماراتی، کشته شدند.

* یک افسر ارشد ارتش امارات و جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش این 
کشور در الحدیده به هالکت رسید.

* ائتالف ســعودی به علت هراس از واکنش افکارعمومی، جلوی انتشار 
خبر این تلفات را گرفته است.

* دو تــن از نیروهای ویژه فرانســوی در نزدیکی بنــدر الحدیده به دام 
انقالبیون یمنی افتاده و اسیر شدند.

* مشکالت امروز اقتصادی کشور آن چنان که برخی مدیران می گویند روانی و ناشی از حباب نیست و اخالل گران اقتصادی 
دانه درشت در نبود قاطعیت سران قوا پازل دشمن برای ایجاد نارضایتی عمومی را تکمیل می کنند.

* رئیس سازمان بازرسی در نشست خبری اخیر خود از ثبت نام ۳80 هزار سکه توسط 50 نفر با سود یک میلیونی خبر داده و همزمان 
گفته است که با هک شدن سایت وزارت صنعت ۴هزار خودروی گران قیمت خارجی از گمرک ترخیص و وارد بازار شده است.

* رئیس جمهور چندســال پیش درباره حذف یارانه افراد فاقد شرایط گفته بود نمی توانیم به حساب مردم سرک بکشیم، 
ســؤال اینجا است که آیا دولت به حساب کالن مفسدین اقتصادی و افرادی که بازار ارز و سکه را ملتهب کرده و سودهای 

میلیاردی برده اند نیز سرک نمی کشد؟!

* احمد امیرآبادی نماینده قم و عضو هیئت  رئیســه مجلس: اخیراً دو سند به دســت ما رسیده که نشان می دهد ثبت 
سفارش هایی برای واردات خاک برای بستر خواب گربه و همچنین سطل آشغال از آلمان با دالر ۴200 تومانی صورت گرفته 

است!
* کار مجلس شورای اســالمی در این میان مهم به نظر می رسد، نمایندگان ملت بایســتی با شناسایی خالء های قانونی 

طرح هایی را به تصویب برسانند تا راه بر مفسدین اقتصادی و قانون دان های قانون شکن بسته شود.
* مسئولین بی عمل و مسامحه کار دانســته و یا نادانسته پازل دشمن را تکمیل می کنند، دشمن به دنبال آن است که از 
طریق فشار اقتصادی به مردم، مسئولین را با دوگانه مشکالت و سازش روبرو سازد.                                                 صفحه۱0

* انصاراهلل: شمار اسیران وابسته به ائتالف متجاوزان در ساحل غربی یمن به 160 نفر رسیده است.
* »محمد عبدالســالم« قائم  مقام استانداری الحدیده شمار کشته های ائتالف سعودی طی نبردهای چند روز 
اخیر را 253 نفر اعالم کرد.                                                                                           صفحه آخر

* پنج پیشــنهاد به دولت برای 
مدیریت جدی مصارف ارزی.

* ســفر نمایشــی 180 هیئت 
خارجی کمترین تاثیری در ایجاد 
اشتغال نداشت.           صفحه2

همه این اتفاقات 
طی3 روز رخ داد!


