
ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهــت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید و 
فروش و تولید و عرضه و واردات بذر، پیاز، قلمه، پیوند،  ریشــه و 
میــوه، نهال و تخم نباتات و انواع درختها و گلها و گیاهان زینتی 
و باغچــه ای و آپارتمانی و انواع محصوالت کشــاورزی- اداره و 
نظــارت و احداث باغ و میدان گل و گیــاه- طراحی و نظارت و 
اجرای فضاهای ســبز عمومی و خصوصی در صورت لزوم پس 
از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- میرداماد- خیابان شهید 
بهزاد حصاری- خیابان دوم- پالک 16- ساختمان عقیق- طبقه 
اول- واحد C کد پستی 1547914719 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1044/47 مورخ 
1397/3/19 نزد بانک ســرمایه شعبه میدان هروی با کد 1044 
پرداخت گردیده اســت و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد 
اعضا هیئت مدیره آقای امیر حاجی محمد علی به شــماره ملی 
0062317148 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 

آقای آرمین آتش زران به شــماره ملی 0068213352 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن حسینی به شماره 
ملی 1063437199و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای حمیدرضا بهمنی به شماره ملی 4132559416 و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین خوئینی 
به شــماره ملی 4390192485 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
ســال دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و عقود اسالمی 
و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و 
یا رئیس هیئت مدیره به صورت انفرادی همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای 
غالمحسین نوری به شماره ملی 0040902773 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک ســال مالی آقای سیدفراز مجتبائی به شماره 
ملی 0079780751 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.

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

تاسیس شرکت سهامی خاص باغستان سبزینه ماندگار یکتا در تاریخ 1397/6/5
 به شماره ثبت 530666 به شناسه ملی 14007803949 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/4/19 و 
مورخ   1714/02/03/02/1/516/4857/96/865794 شماره  مجوز 
1396/9/7 پلیــس اطالعــات و امنیت عمومی فاتــب- معاونت 
اطالعات تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب 
سود و زیان موسسه مربوط به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
-آقای ســیدمحمدتقی پورچواهریان به شماره ملی 0450949923 
و آقای احمد مقاره عابد به شــماره ملــی 12853112449 و آقای 
عزت اله پیری به شماره ملی 0380843791 و آقای احمد افشاری بقا 
به شماره ملی 0032854927 و آقای سیدتقی حسینی به شماره ملی 
4322611710 و آقای ابوالقاسم یمینی به شماره ملی 4284146440 
و آقای مســعود یزدانی به شــماره ملی 1652972315 همگی به 
عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 

-آقای مرتضی سلطانی بخش به شماره ملی 0043566881 و آقای 
محمدرضا سروری به شــماره ملی 0793221188 به عنوان عضو 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند. -آقای 
موسی زمردکار به شماره ملی 3874289648 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای بدرالمعالی موسوی میرکال به شماره ملی 0044122349 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. -کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضــای دو نفر از اعضای اصلی 
هیئــت مدیره)مدیرعامل و خزانه دار، رئیس یــا نایب رئیس هیئت 
مدیره و خزانه دار( به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. -روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

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

آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره)س( به شماره ثبت 10936 
و شناسه ملی 10100437151

 

شــرکت آب و فاضالب شــیراز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 
)فشــرده( خرید 3000 متر کابل تخت در ســایزهای مختلف به شماره 200971032000034 
مــورخ 97/08/19 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/08/22 می باشد. 
1- محل اجرا: شهر شیراز               2- مدت اجرا: 4 )چهار( ماه

3- محل اخذ اسناد مناقصه و عودت مدارک و مستندات تکمیل شده: سامانه ستاد 
)سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(

4- برآورد اولیه: اعالم نمی گردد.
5- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه: ساعت 11 صبح مورخ 97/08/22

6- تاریخ نهائی فروش اسناد مناقصه: 97/08/28
7- تاریخ نهائی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر: ساعت 14 

روز سه شنبه مورخ 97/09/13
8- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/09/14

9- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شــیراز- خیابان ســاحلی شرقی- حد فاصل پل حر و پل 

هجرت تلفن: 07132281156-8
10- اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استان ها، در ســایت سامانه

بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.
11- به مدارکی که مشــروط، مخدوش و مدارکــی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی 

واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- مناقصه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی برگزار و اعتبار آن از محل اعتبار طرح های 
تملک دارایی های ســرمایه ای )عمرانی( می باشــد. پرداخت براســاس هر نوع ابزار مالی که دولت 
تخصیص دهد از جمله اوراق مشارکت اسالمی، اسناد خزانه اسالمی، وجه نقد و.... صورت می گیرد.

13- مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار 350/000/000 ریال می باشــد که بایستی به 
صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی ارائه گردد.

14- نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابــق آیین نامه تضمین معامالت 
دولتی 123402/ ت 50659 ه  و سامانه ستاد 

15- قیمت اسناد مناقصه: 600000 ریال
16- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

17- این آگهی دو نوبت در روزنامه کیهان منتشر می شود.
متقاضیان می توانند قبل از خرید اســناد و شرکت در مناقصه از طریق سایت های زیر اطالعات 
مناقصه را دریافت نموده و اقدام به خود ارزیابی نموده و چنانچه امتیاز مناســبی در خود ارزیابی 

کسب می نمایند، اسناد را خریداری کنند.
،http.//www. nww.ir ،www.abfa-shiraz.com  وب سایت جهت اطالعات بیشتر مناقصه *

 www.setadiran.ir  ،http://iets.mporg.ir می باشد.

شرکت آب و فاضالب شیراز

فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
یک مرحله ای خرید 3000 متر کابل 

تخت در سایز های مختلف
نوبت دوم

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب شیراز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/31 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: -ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت 

منتهی به سال مالی 96 به تصویب رسید. -میثم گیالن ورنوسفادرانی 

به شــماره ملی 0067250890 به سمت بازرس اصلی و محمدمیرزا 

عبداهلل به شماره ملی 0075087073 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سنگ بیستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 42806 

و شناسه ملی 10100881743

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1397/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت 

مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم و قدرت اله قدســی 

به شماره ملی 1091888108، کیومرث خان زمانی 

علویجه به شــماره ملی 1284315401، نوذر زمانی 

علویجه به شــماره ملی 0452547598، نادر افشار 

به شــماره ملی 4011375241 به عنــوان مدیران 

تصفیه انتخاب گردیدند. نشــانی محل تصفیه تهران 

- ســعادت آباد - بلــوار دریا - مقابــل داروخانه دریا 

- پــالک 91 - واحد 2 کد پســتی 1998813815 

می باشد. خانم سودابه آقا امینی فشمی به شماره ملی 

0054914213 به عنوان ناظر تصفیه انتخاب شد.

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

آگهی انحالل شرکت صنعتی ایران فرولی ایفی 
سهامی خاص به شماره ثبت 20311 

و شناسه ملی 10100658591
دانشــگاه محقق اردبیلی در نظر دارد بیمه  درمان 
تکمیلــی گروهی حدود 80 نفر از کارکنان ایثارگر و افراد 

تحت تکفل آنان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت بیمه ای واجد 
شــرایط واگذار نماید. عالقمندان به شرکت در مناقصه  می توانند برای کسب 
اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد مناقصه حداکثر تا هفت روز کاری بعد از 
انتشــار آگهی با در دست داشتن معرفی نامه کتبی از شعبه  استانی 
شرکت بیمه ای ذی ربط به اداره  رفاه و پشتیبانی دانشگاه مراجعه نمایند.

اطالعات بیشتر در سایت دانشــگاه به آدرسwww.uma.ac.ir قابل 
مالحظه می باشد.

* هزینه های درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تلفن های تماس برای کسب اطالعات: 04531505008- 04531505021

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه محقق اردبیلی

شــرکت آب و فاضالب استان بوشــهر در نظر دارد عملیات اجرایی 
تعویض و توسعه شبکه های توزیع آب شهرهای عسلویه و نخل تقی را که بر 
اســاس فهرست بهای پایه سال 97 به مبلغ تقرییی 22/260/091/093 ریال 
برآورد گردیده است به شرح ذیل به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید، لذا 
از کلیــه پیمانکارانی که دارای ســابقه کاری مرتبط و گواهی احراز صالحیت 
پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته آب و حداقل پایه 
5 هســتند دعوت بعمل می آید که از ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/8/22 
لغایت ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 97/8/27 جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی 
و مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات:
1. شماره فراخوان در سامانه ستاد: 200971344000067

2. محل اجرا: شهرستان عسلویه
3. مدت اجرا: 10 ماه

4. قیمت خرید اسناد 500/000 ریال می باشد. که می بایست به حساب شماره 
5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شــعبه مرکزی بوشهر )حساب 
شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه 

مرکزی بوشهر( واریز گردد.
5. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1/113/000/000 ریال می باشد 

که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.
6. محل تأمین اعتبار: طرح های عمرانی- اسناد خزانه اسالمی

7. هزینه درج آگهی در شــش نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه 
می باشد.

8. رعایــت قراردادن اســناد ارزیابــی کیفی و مســتندات مربوطه در پاکت 

ارزیابی کیفی و ضمانت نامه شــرکت در فرآیند ارجــاع کار در پاکت »الف«، 
اسناد دریافتی از کارفرما، مستندات خواسته شده، فرم خوداظهاری، اساسنامه 
شــرکت، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی )مبنی بر مشخص 
بودن صاحب امضــای مجاز(، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای 
مجــاز )در صورت عدم وجود نمونه امضای مشــخص در اساســنامه یا تغییر 
آن(، گواهی صالحیت انجــام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت »ب« و پیشنهاد قیمت و آنالیز بها 

در پاکت »ج« الزامی می باشد.
9. آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در ســامانه ستاد تا 
ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/9/13 می باشد. تنها پاکت »الف« )تضمین 
شــرکت در فرآیند ارجاع کار( می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 14 روز 
سه شنبه مورخ 97/9/13 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

10. پاکتهــای مناقصه در ســاعت 9 صبح روز چهارشــنبه مورخ 97/9/14 
گشــوده خواهد شد. حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی 

نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع می باشد.
11. پیمانکار می بایست نام پروژه را بر روی پاکت »الف« درج نماید.

12. کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه می بایست به مهر و امضاء 
مجاز و تعهدآور برسد.

13. مدت اعتبار پیشنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه 
مکاتبه ای تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

14. به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که پس 
از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
15. سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

»تجدید 2 آگهی فراخوان عمومی شماره 97/19«
مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

سال هفتادو هفتم   شماره 22048   تکشماره 10000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(سه شنبه 22 آبان 1397   5 ربیع االول 1440    13 نوامبر 2018

در آخرین جلسه محاکمه
 یک واردکننده موبایل مطرح شد 

صدور فاکتورهای 
صوری

 برای گرانفروشی 
13هزار دستگاه 
تلفن همراه
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

تعارف کلید پایتخت
به مردی که افتخارش نساختن است!

استقبال گسترده رسانه های بیگانه از اظهارات نسنجیده وزیر امور خارجه

FATF ظریف به جای پاسخ به منتقدان
آنان را به پولشویی متهم کرد!

انتخاب: اصالح طلبان
بر لبه پرتگاه قرار گرفته اند

صفحه2

یادداشت  میهمانخبر ویژه

پیامدهای انتخابات 
میاندوره اي آمريکا !

صفحه2

* ظریــف به جای ارائه اســتدالل دربــاره چرایی 
پافشاری دولت برای تصویب لوایح FATF  و پاسخ 
به نقدهای صورت گرفته در این زمینه ، بار دیگر به 
مثابه برجام سیاست اتهام زنی به منتقدان را در پیش 

گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد. 
* وزیــر امور خارجه مدعی شــد: پولشــویی یک 
واقعیت در کشــور ماســت و خیلی ها از پولشویی 
منفعت می برند. جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی 
می کننــد حتما آنقدر توان مالــی دارند که ده ها و 

صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.
* اتهام زنی ظریف به منتقدان در حالی است که بر 
اساس قانون، پولشویی یک جرم محسوب می شود و 
تهمت پولشــویی به منتقدان و مخالفان بدون ارائه 
ســند و مدرک قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت و 

وزیر امور خارجه باید در این زمینه پاسخگو باشد .

* گرچه اینگونه اظهارات برای منتقدان سیاســت های دولت تازگی ندارد و مدت هاست دولتمردان به جای 
پاسـخ منطقی به پرسش های فنی منتقدان به آنها اتهام زنی و حتی فحاشی می کنند . 

* جواد ظریف در اظهارات نسنجیده خود در متهم کردن منتقدان CFT  به پولشویی، به جای تالش برای 
رفع اتهامات در این زمینه ، دقیقا ادعاهای آمریکا و دشمنان جمهوری اسالمی مبنی بر تامین مالی تروریسم 

از سوی کشورمان را تکرار کرده است .
* فــرض بــر ادعــای وزیر امور خارجــه ، ایران  از جمله کشــورهایی اســت قانون مبارزه با پولشــویی و 
آیین نامــه اجرایــی آن را تصویب کرده و دولتمردان  باید پاســخ دهند که چگونه بــا وجود  قانون جامع 
 و کامــل در ایــن زمینــه  چنین حجمی از پولشــویی در کشــور به وقوع پیوســته و بــرای مقابله با آن
چه کرده اند؟                                                                                                                        صفحه۱۱

در میان مشکالت شدید معیشتی

زنان یمنی دار و ندار خود را 
برای کمک به انصاراهلل اهداء کردند

آخوندی: اين افتخار است که دولت حتی يک واحد مسکونی نساخت
* شــورای شهر امروز از میان دو گزینه نهایی شهردار تهران را انتخاب خواهد کرد، یکی از این 
گزینه ها فردی است که در پنج ســال گذشته که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده 

داشته هیچ کاری نکرده و افتخار خود را نیز نساختن دانسته است.
* آخوندی فردی اســت که در طول مدیریت خود بر وزارت راه و شهرسازی حتی یک گام برای 
خانه دار شدن مردم برنداشــته و افتخار خود را نشستن و نگاه کردن به تحوالت دانسته است 
امروز می خواهد شهردار کالنشهر تهران شود و همان شیوه مدیریتی را در این شهر پیش گیرد.

* در بــازه زمانی مهرماه 92 تا مهرماه 97 قیمت متوســط یک مترمربــع آپارتمان در تهران 
 ۱29/3 درصد افزایش یافته و آمارهای رســمی نشان می دهد بخش مسکن بدترین عملکرد را 

در پنج سال اخیر داشته است.
* در دوره مدیریت آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسکن 
کاهش پیدا کرده، تعداد معامالت و هزینه های نهاده های ســاختمانی )فقط در یک سال اخیر( به 
ترتیب 32 درصد کاهش و 50 درصد افزایش داشته اند.                                                   صفحه۱۱

عملیات تروريستی اسرائیل در خان يونس
صهیونیست ها: شکست خورديم

* اعالم آمادگی حشدالشــعبی برای اعزام 

نیرو به یمن.

* افسر سابق سیا: آل خلیفه سقوط خواهد کرد 

حتی با وجود حمایت آمریکا و انگلیس.

* دمشــق: کشورهای دشــمن سهمی در 

بازسازی سوریه نخواهند داشت.

* انفجار در نزدیکی تظاهرات دانشجویی کابل 

10 کشته برجای گذاشت.             صفحه آخر

پس از پنج سال حمله به مديران قبلی
جهانگیری: مديران گذشته را تخريب نکنید!

 * معــاون وزیر جهــاد کشــاورزی: انبارهای 
مواد غذایی پر است.

* افزایش انتقادها از مدیریت لیبرالی عباس آخوندی.
* قیمت آب شرب تهرانی ها از اول آذر افزایش 

می یابد.

* بنیاد مســکن: همه نهادهــای انقالبی بابت 
فعالیت های اقتصادی مالیات پرداخت می کنند.

* بهره بــرداری همزمــان از 83 مرکز خدمات 
جامع بیماران خاص در سطح کشور.

صفحات۴و۱۱

* مردم یمن در شرایط تحریم و محاصره شدید نیز رزمندگان انصاراهلل را تنها نگذاشتند.
* ده ها نفر از زنان یمنی در صنعا در حالی که با مشکالت شدید معیشتی دست به گریبانند پول های خود را 

به نیروهای جنبش انصاراهلل برای مقابله با متجاوزان اهدا کردند.
* پیش از این نیز قبایل مختلف یمنی با اهدای گاو، گوسفند و طالهای خود به مبارزان انصاراهلل کمک 
کرده بودند.                                                                                                         صفحه آخر

نیویورک تایمز فاش کرد

همکاری
 2 میلیارد دالری عربستان
 و یک شرکت آمریکایی
برای ترور

و ضربه به اقتصاد ایران 

2

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

کارگزاران: 
کارنامه اصالح طلبان 
 در شهرداری
6 ماه بحران
 و 6 ماه انفعال
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نکته

آقای ظریف 
متوجه هستید 
که... ؟!

2

گزارش کیهان از سالگرد زلزله کرمانشاه

گروهی عکس یادگاری گرفتند و برگشتند
جمعی هم ماندند و بی ادعا کار کردند

صفحه۴


