
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات در ماده 39 اساسنامه را به شرح ذیل 
به مدیرعامل تفویض گردیــد. اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره. 
- اســتخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأمــوران، معاونین، کارکنان 
شــرکت و تعیین شغل و حقوق و دســتمزد و پاداش و کارانه و ترفیع 
و تنبیه و تعیین ســایر شرایط اســتخدام براساس مقررات استخدامی 
و ســاختار ســازمانی و معارفیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و 
بازنشســتگی طبق آیین نامه مصوب هیئت مدیــره و مجمع عمومی. 
- پرداخــت مخــارج و هزینه های جاری شــرکت. - انجام هزینه های 
ســرمایه ای در چارچوب آیین نامه معامالت. - تنظیم بودجه ســاالنه 
شــرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای براســاس برنامه زمان بندی 
پروژه ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب نهایی. - افتتاح حساب 
به نام شــرکت نزد بانک ها و مؤسســات داخلی و خارجی و استفاده از 
آن با امضاء های مجاز شــرکت. - دریافت مطالبــات و پرداخت دیون 
شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه. - 
پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب های شرکت نزد بانک ها 
و مؤسســات و واخواســت این گونه اوراق. - اعزام مأموران و کارکنان 
شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین شرکت به داخل و خارج از کشور 
با اخذ مجوزهای الزم. - دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک ها با 
تصویب هیئت مدیره. - اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از 
هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت 
در هر یک از دادگاه های اختصاصی و عمومی، در جهت استیفاء یکایک 
حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در 
مقابل هر دعوای اقامه شــده علیه شرکت، مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیــره کارکنان در اجرای وظایف امور مرتبط با شــرکت، چه جزائي 
و چــه حقوقی، در هر یک از مراجــع اختصاصی یا عمومی، در جهت 

اســتیفای حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، 
قطعات تحقیق و استیفاء کلیه اختیارات مورد نیاز در دسترس از آغاز تا 
اتمام از جمله حضور در جلسات اعالم اراده و نظر، درخواست پژوهش، 
فرجام، واخواهی و اعاده دادرســی، مصالحه و سازش استرداد اسناد و 
دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعالم جعل و تعیین جاعل و 
یا حق امضاء قراردادهای حاوی شط داوری و توافقنامه داوری جداگانه 
و ارجاع دعوا بــه داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا 
بدون آن و اجراء حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید 
و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور 
الزم االجــرا )اجرائیه( و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و 
درخواســت توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلســات 
مزایده در مقابل طلب شــرکت و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها 
و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به 
و امور مشابه دیگر. - انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت 
شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم 
صورت حساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز 
دارایی و دیون شــرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. - اعطای هرگونه 
وام از محل منابع شــرکت به کلیه پرسنل شــرکت با تصویب هیئت 
مدیره. - ارائه گزارش کلیه معامالت موضوع ماده 129 قانون تجارت به 
هیئت مدیره. - مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی 
از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا رؤسای امور اجرایی 
شرکت تفویض نماید. - سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم 

با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد شد.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی استوکاژ سهامی خاص
 به شماره ثبت 18635 و شناسه ملی 10100634789 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم گلبرگ عراقی به شماره ملی 
0532350634 بــا دریافت مبلــغ 4400000 ریال معادل کل 
سهم الشــرکه خود از صندوق شرکت از شــرکت خارج گردید. 
سرمایه شرکت از مبلغ 44400000 ریال به 40000000 ریال 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. 
لیست شرکاء شرکت بعد از کاهش سرمایه: خانم ژاله جعفری به 
شماره ملی 0532087291 دارای 9200000 ریال سهم الشرکه 
خانم مهرانگیز دره باغی به شــماره ملی 0530398273 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه خانم مینو دره باغی به شــماره 
ملی 0530398265 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه خانم 
عامله حفیظ کاشــانی به شــماره ملی 0041495535 دارای 
1000000 ریال سهم الشرکه خانم مولود عراقی به شماره ملی 
0532035925 دارای 5000000 ریال سهم الشرکه خانم سارا 

هادیان به شــماره ملی 0534723179 دارای 3900000 ریال 
سهم الشــرکه خانم سحر هادیان به شماره ملی 0534723160 
دارای 3900000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا دره باغی به 
شماره ملی 0050138022 دارای 4000000 ریال سهم الشرکه 
خانم مینــا دره باغی به شــماره ملــی 0036172294 دارای 
1000000 ریال سهم الشــرکه آقای علیرضا یساولی شراهی به 
شماره ملی 0534527957 دارای 3600000 ریال سهم الشرکه 
آقای محمد رضا صفری به شــماره ملی 0530697831 دارای 
2400000 ریال سهم الشرکه آقای مجید صفری به شماره ملی 
0533237904 دارای 2000000 ریال ســهم الشــرکه آقای 
بهزاد صفری به شماره ملی 0534206379 دارای 20000000 

ریال سهم الشرکه 

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

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم فاز با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 47636 و شناسه ملی 10100928373

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/10/7 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمامی یا بخشی از اختیارات و همچنین 

حق امضاء هر یک از شرکا عالوه بر مدیرعامل به وکیل نیز قابل 

تفویض می باشــد لذا بر همین اساس ماده 19 اساسنامه به این 

صورت اصالح می گردد. 
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آ ریا نیک سان رز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465748 

و شناسه ملی 14004647561

شــرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد مناقصه خرید دو دستگاه مقره شــوی خط گرم 5000 لیتری را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2098001119000087 به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir برگزار نماید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3/000/000/000 بحروف )سه میلیارد ریال( بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی بحساب 
سیبا بشماره IR 030100004001106406376190 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام شرکت برق منطقه ای آذربایجان 

بهای فروش اسناد: 200/000 ریال )دویست هزار ریال(

جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021
جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه و یا با شماره تلفن 31073228 - 041 تماس حاصل فرمایند.
www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir         www.azrec.co.ir

»رونق تولید«

وزارت نیرونوبت دومآگهی مناقصه عمومی
شرکت برق منطقه ای آذربایجان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای آذربایجان شناسه آگهی: 662144
شناسه نوبت چاپ: 707235

جدول زمانی انجام مناقصه
از ساعت 8 صبح مورخ 98/8/28شروع فروش اسناد

تا ساعت 19 عصر مورخ 98/9/2مهلت دریافت اسناد
تا ساعت 10 مورخ 98/9/17مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد

ساعت 11 مورخ 98/9/17بازگشایی پاکات

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط و الزامات ورودموضوع شماره

980/6004
ارزیابی توان تامین کابل 63 کیلوولت با هادی آلومینیومی و 

سطح مقطع 1200 میلیمترمربع و عایق XLPE برای تونل کابل 
زیرزمینی پاکدل- دانشگاه اصفهان و اسالم آباد- اقارب پرست

پیشنهاد دهنده می بایست سازنده داخلی 
کابل های موضوع فراخوان باشد

نحوه دریافت اســتعالم ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم 
 www.setadiran.ir ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس
امکان پذیــر خواهد بود. )اطالعات تماس »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« جهت انجام مراحل 
عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکــز تماس: 41934-021 دفتر 
ثبت نام: 88969737 و 85193768-021- تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداری روزهای کاری با 

شماره 031-362277687(
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/08/30 

مهلت و محل تحویل اســتعالم ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی 
حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/09/18 در »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« بارگذاری و نسخه 
فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

شرایط فراخوان ارزیابی: 
1- پس از بررســی اســناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت 

اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
2- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی،  موجود می باشد.
ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

    www.setadiran.ir      www.erec.co.ir       www.tavanir.org.ir      http://iets.mporg.ir
شناسه آگهی: 663690                                                                                       شناسه نوبت چاپ: 708881 

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان

آگهی تمدید فراخوان
 ارزیابی کیفی شماره 980/6004

 )شماره 2098001188000046 در سامانه ستاد(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شــرکت برق منطقه  ای مازندران در نظر دارد عملیات طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات به 
همراه نصب، تســت و راه اندازی جهت توسعه پســت 230/63 کیلوولت فجر گنبد »به صورت پیمان

 EPC« را برابر شــرایط ذیل و به شرح مشخصات و اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه به 
تامین کننده واجد شــرایط واگذار نماید. که مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه 
پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« 
به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
** شرایط مناقصه: 1- دارا بودن گواهی نامه صالحیت معتبر  EPC  از سازمان برنامه و بودجه 
و یا حداقل رتبه 4 نیرو به همراه مشاور همکار دارای پایه 3 در آن رشته با تاکید بر دارا بودن ظرفیت 
خالی آماده به کار. 2- داشتن سابقه حداقل یک کار مشابه در زمینه توسعه سوئیچگیر پست های 230 

کیلوولت در پست های فشار قوی 3- مدت زمان انجام کار 5 ماه می باشد.
- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 6/723/992/000 ریال معادل شش میلیارد و هفتصد و 
بیست و سه میلیون و نهصد و نود و دو هزار ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی، فیش 
واریــزی و یا یکی از موارد مندرج در تصویب نامه شــماره 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/9/22 
هیئت وزیران )برابر شــرح مندرج در اســناد مناقصه( ارائه گردد. از شــرکت های واجد شرایط دعوت 
می گردد جهت دریافت اســناد مناقصه از روز سه شــنبه مورخ 1398/08/28 لغایت روز یکشنبه مورخ 
 www.setadiran.ir 1398/09/03 به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« به آدرس
مراجعه و پس از اخذ کپی از کلیه مدارک و شرایط اسناد مناقصه، آن ها را ممهور به مهر و امضاء نموده 

و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمایند.
متقاضیان می بایستی پیشنهاد خود را بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم و حداکثر تا پایان 
وقت اداری »ســاعت 15/35« روز یکشنبه مورخ 1398/09/24 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
»ستاد« بارگذاری و عالوه بر آن فیزیک پاکات بارگذاری شده را عینًا به همراه ضمائم مربوطه حداکثر 
یک ساعت قبل از زمان بازگشایی مندرج در اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت برق منطقه ای مازندران 
واقع در ســاری- میدان امام خمینی»ره« در مقابل اخذ رســید تحویل نمایند. الزم به ذکر است فقط 
پیشــنهاد شرکت هایی که مدارک و اسناد مناقصه را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
»ســتاد« دریافت و پس از تکمیل، مهر و امضاء بر روی ســایت مذکور بارگذاری نموده و مشخصات 

خود را به طور کامل ثبت و درج کرده باشند مورد قبول و بازگشایی خواهد شد. 
- کلیه پیشنهادات واصله راس ســاعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/09/26 در محل سالن 

وحدت شرکت برق منطقه ای مازندران )طبقه دوم( بازگشایی خواهد شد.
- پاکت های پیشنهادی)الف-ب-ج( شرکت هایی بازگشایی خواهد شد که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 

را کسب کرده باشند.
- پاکت ج شرکت هایی که حداقل ارزیابی فنی را کسب کرده باشند، بازگشایی خواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند 
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

مراتب در ســایت معامالت توانیر به آدرس  www.tavanir.org.ir  و ســایت شــرکت برق 
منطقه ای مازندران به آدرس  www.mazrec.vo.ir/tender نیز درج گردیده است.

شرکت برق منطقه ای استان مازندران

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی 
همزمان با ارزیابی کیفی

دو مرحله ای شماره 98/1-31

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران

سال هفتادو هشتم   شماره 22331   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 ( یک شنبه 26 آبان 1398   19 ربیع االول 1441    17 نوامبر 2019

باد آمد، آلودگی رفت
برف آمد، خیابان ها قفل شد!

* موج سواری دالالن ارز با قیمت بنزین.

* عضو هیئت نظارت مجمع تشــخیص: تشــکیل 

وزارت بازرگانی مخالف سیاست های کلی است.

* معاون وزیر راه و شهرسازی: مردم منتظر کاهش 

بیشتر قیمت مسکن هستند.

* نماینــده دادســتان در نهمیــن جلســه دادگاه 

مدیرعامل اســبق بانک ملت و پارسیان: نحوه خروج 

متهم »دیواندری« از لیست تحریم ها نامشخص است.

* مدیرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان: مبلغی به هزینه 

سرویس مدارس اضافه نمی شود.      صفحات۱۰،۴و۱۱

جزئیات شیوه پرداخت یارانه   جدید
به خانوارها اعالم شد

 *رای الیوم؛ ســوریه برای اخراج آمریکا وارد جنگ 

چریکی می شود.

* ترامپ هزینه حضور نظامی آمریکا در ژاپن را 4 برابر کرد.

* نیروهــای امنیتی بولیــوی 5 نفــر از هواداران 

مورالس را کشتند.

* واتس آپ با حذف حســاب کاربری ده ها خبرنگار 

فلسطینی به کمک صهیونیست ها رفت.

* 30 ســال زندان بــرای یار غــار ترامپ به جرم 

دروغگویی، جعل اسناد و...

صفحه آخر

حاکمیت اسالمگرایان
بر تمام مناصب حکومتی تونس

گزارش خبری تحلیلی کیهان

جای خالی وقت شناسی و تدبیر
در طرح ضروری کنترل مصرف بنزین

شبکه سعودی با دستپاچگی 
سند مزدوری خود را حذف کرد! 
صفحه2

خبر ویژه

تفاوت ره
 از کجاست تا به کجا؟! 

یادداشت روز

صفحه2

فرمان ترامپ برای عفو
3 نظامی جنایتکار آمریکایی

گزارش خبری کیهان از تجمع های اعتراضی مردم در پی افزایش قیمت بنزین

گالیه ها به جای خود
مردم از آشوبگران فاصله بگیرند

صفحه۱۰

* در شــرایطی که طرح کنترل مصرف بنزین ضرورتی انکارناپذیر است، اما نحوه و زمان اجرای 
طرح فوق از سوی دولت با تدبیر الزم همراه نبود.  

* برای اقناع افکار عمومی الزم بود دولــت دالیل ضرورت اجرای این طرح را قبل از اجرا برای 
مردم بیان می کرد.

* این در حالی است که تا دو روز قبل از شروع طرح، مسئوالن دولت از جمله سخنگوی دولت و 
وزیر نفت هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کرده و همه اخبار پیرامون این مسئله را گمانه زنی 

دانستند!

* همچنین، چون اعتماد عمومی نسبت به طرح های دولت مخدوش شده، الزم بود دولت قبل از 
افزایش قیمت بنزین، نسبت به اعتماد سازی مردم اقدام می کرد. 

* به عنوان مثال، کل مبلغ یارانه معیشــتی هر خانوار را قبل از اجرای طرح به حساب خانوارها 
واریز می کرد، تا افکار عمومی از جبران شدن گرانی اخیر، مطمئن شوند.  

* نکته دیگر اینکه، خیل کثیری از مردم و دلســوزان کشور معتقدند افزایش سه برابری قیمت 
بنزین آزاد، رقم باالیی محسوب می شود و ای کاش مسئوالن دولت این افزایش نرخ را طی چند 
مرحله و به تدریج اجرا می کردند.                                                                                       صفحه۴

* رئیس جمهور آمریکا سه نظامِی جنایتکار جنگی را که جرم دو تن از آنها ثابت شده بود عفو کرد! یکی 
از این جانیان با سالح سرد یک شهروند افغان را وحشیانه به قتل رسانده است.

 * مداخلــه ترامــپ در پرونده های جرایم جنگــی این دو تن و احیای درجه یــک نظامی دیگر، به رغم 
نگرانی های وزارت دفاع آمریکا رخ داد. به گفته پنتاگون، چنین اقداماتی می تواند سیســتم قضایی ارتش 
آمریکا را تضعیف کند.                                                                                         صفحه آخر

گزارش تحلیلی کیهان
 از بیانات اخیر رهبر انقالب 

جمهوری اسالمی 
دشمن صهیونیست ها و 
رژیم صهیونیستی است 
نه یهودیان

۳

امروز در مجلس ارائه می شود 

طرح ۳ فوریتی 
نمایندگان

 برای بازگرداندن 
قیمت بنزین 

۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 

مردم 
عدم نقش اصالحات 
در دولت روحانی را 
باور نمی کنند

۱۱

ابراز نگرانی 
مراجع تقلید
 از افزایش
 قیمت بنزین

۲

* روز گذشــته و در پی تغییر قیمــت بنزین، در 
تهران و برخی شــهرها تجمع های اعتراضی برگزار 
شــد که برخی عناصر آشوبگر با سوءاستفاده از این 
فضا دست به تخریب اموال عمومی شهروندان زدند.

* یک نفر در سیرجان با شلیک مستقیم کشته شد، 
نیروی انتظامی بالفاصله قاتالن مســلح را دستگیر 

کرد.
* هم زمان با انتشار اخبار و گزارش های رسانه های 
داخلی از تجمع های اعتراضی مردم در تهران و برخی 
شهرهای کشور، رســانه های بیگانه و اپوزیسیون به 
پوشش خبری و بازتاب گسترده اعتراضات پرداخته 

و تشویق به آشوب و اغتشاش کردند.

* بی بی سی فارسی، با تمرکز بر اعتراضات ایران و تحریک به آشوب و اغتشاش، برنامه خبری خود را 3 ساعت زودتر آغاز کرد.
* آنچه در این میان و در شــرایط فعلی بیش از همه چیز مهم اســت، هوشیاری مردم است که اجازه ندهند عده ای فرصت طلب و 

آشوبگر از فضای ایجاد شده برای پیشبرد اهداف دشمنان قسم خورده این کشور و ملت استفاده کنند.
* این ســوال و ابهام جدی وجود دارد که در شــرایط فعلی کشور و منطقه، چنین تصمیم مهم و بزرگی در حوزه اقتصاد که بدون 
شک تبعات اجتماعی و مالحظات امنیتی خاص دارد، چگونه گرفته شده و آیا احتمال نفوذ در میان تصمیم سازان نیست؟!  صفحه2


