
خودسوزی در هونولولو
شهروندان  از  یکی  که  بود  آمده  خبرها  در 
هونولولویی در برابر ساختمان شهرداری "هونولولو" 
بوده  ماجرا  شاهد  هم  شهردار  و  کرده  خودسوزی 
عمومی  روابط  مدیرکل  با  خاطر  همین  به  است. 

شهرداری هونولولو تماس گرفتیم.
ننجون: ش�ما مدیرکل روابط عمومی شهرداری 

هونولولو هستید؟
مدیرکل:بلی!ضمناتکذیبمیکنم.

من که هنوز چیزی نگفتم.
بههرحالتلف��ننزدیدکهچیزینگویید.حتما
میخواهی��دحرف��یبزنیدکهزنگزدید.پیش��اپیش

تکذیبمیکنم.
این درست است که یکی از شهروندان هونولولویی 

در برابر شهردار هونولولو خودش را آتش زده است؟
کامالدروغاست.اوالشهردادهونولولودرآنساعت
درجلسهوزارتپنبهپاککنیهونولولوجلسهداشتهو
درضمناصالکس��یخودشراآتشنزدهاست.ظاهرا
فندکیکیازش��هروندانش��ریفاتصالیکردهبودو

دشمنانقسمخوردههونولولوسوءاستفادهکردند.
پری�روز هم که ماموران ش�ما گوش یک بچه را 

بریدند.
اینخبرراهمتکذیبمیکنم.مامورانماازگل

نازکترباشهروندانحرفنمیزنند.
قبول دارید آقای شهردار هونولولو بازنشسته است؟

بازکجانشستهاست؟
منظور از بازنشس�ته این اس�ت که س�ی سال 
کار کرده و حاال بهتر اس�ت برود خانه بنش�یند و با 

نوه هایش بازی کند.
منتکذیبمیکنمچونش��هردارهونولولواصال

نوهندارد.
سرنوش�ت واگذاری امالک نجومی هونولولو به 

کجا کشید.
ب��وقب��وقب��وقب��وق...مش��ترکم��وردنظر
هونولولوییدردسترسنمیباشدلطفادیگربهایشان

زنگنزنید.

ننجون
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گروه زیست بوم   یتخ����ت شهروندانتهرانیبهپا
جایاینکهطیاینماههاوروزهااخباری
مبنیبرافتتاحپروژهایبش��نوند،اخباری
دربارهبرخوردهایسلیقهایوتندکارمندان

وپیمانکارانشهرداریمیشنوند.
س��ر روی را خان��های روز ی��ك
س��اکنشخرابمیکنند،روزدیگری
گوشپس��ربچهزبالهگ��ردرامیبرندو
حاالشرایطرابراییكشهروندطوری
تن��گمیکنندتااوخ��ودراجلویدر

ساختمانشهرداریبهآتشبکشد.
صبحدیروزمردیحدود45ساله
بههمراهفرزندخودقصدداشتکهدر
مقابلساختمانشهرداریتهراناقدام
بهخودس��وزیکنددرادامهمأموران
ش��هرداریتوانس��تندکودکراازپدر
جداکننداماپ��درباریختنبنزینبر
رویخ��ودوباکش��یدنکبریتاقدام
بهخودس��وزیکرد.پسازایناقدام
رانندگانخودروهاوس��ایرشهروندان
ب��ادردس��تداش��تنکپس��ولهای
آتشنشانیبهمحلآتشسوزیآمدهو
اقدامبهخاموشکردنآتشکردندکه
پسازاینبخشیازبدناینشهروند

45سالهدرآتشسوخت.
بنابراظهاراتشاهداندراینحادثه
عنوانشدکهاینحادثهبهدلیلفشارهای
صورتگرفتهازطریقشهرداریمنطقه
2درشهرکمخابراتنسبتبهمغازهای
بودهکهشهروند45سالهداشتهاستو
درحالیکهویطیماههایاخیرمبلغی
رابابتتغییرکاربریمغازهخودپرداخت
کردهاستاماهمچنانشهرداریتهراناز
ارائهمجوزفعالیتویممانعتکردهاست
ودرادامهاینحادثه،اورژانستهراندر
محلحاضرودرنهایتفردسوختهشده

رابهبیمارستانمنتقلکرد.
پسازاینحادثهاعضایش��ورای

ش��هرته��راندرجلس��هعلن��یصبح
دی��روزخ��ودتأکیدبرروش��نش��دن
موضوعکردندوقراربراینشدافشین
حبیبزادهمعاوننظارتش��ورایشهر
ته��رانابعادای��نحادثهرابررس��یو
گزارشآنرادرصحنشوراارائهکند.

نی��زرس��ول زمین��ه درهمی��ن
کشتپورشهردارمنطقهدوگفت:پس
ازبررسیهایبهعملآمدهروشنشد
ملكموردمناقشهیكخانهویالییدو
طبقهاس��تکهفردخودس��وزیکرده
مالكطبقههمکفاینخانهبودهاست.
اینفردنسبتبهتغییرکاربریوساخت
دوبابمغازهتجاریدرپارکینگملك
مزبوردرس��الهایگذشتهاقدامکرده
است.ش��هرداریمنطقه2همدرسال
گذش��ته)تاریخ95/11/30(نسبتبه
تنظیمصورتجلس��هشورایمعماری
درخص��وصتثبیتدوواحدتجاریدر
همکفمشروطبهاخذتعهدمحضریاز
مالکانمشاعیوپاسخگوییبهشاکیان
احتمالیوتعهدتأمینپارکینگاقدام

کردهاست.
23 تاری��خ در داد: ادام��ه وی
اردیبهش��تس��الجارینی��زیکیاز
مالکانمشاعینسبتبهتغییرکاربری
ط��ینام��هش��ماره12507اعتراض
کردهوشهرداریمتعاقباًبرابرمقررات
ب��همالكواحده��ایتجارینس��بت
ب��هص��دوراخطاری��همبنیب��رارایه
رضایتنامهمحضریازس��ایرساکنان

مشاعیاقدامکردهاست.

رس��ولکش��تپورافزود:سپسبا
ادع��ایوکیلفردم��وردنظرمبنیبر
داراب��ودنوکالتنامهتواف��قازمالك
اصلی،ادارهحقوقیش��هرداریمنطقه
2ط��ینامهش��ماره34919موزخ3
م��ردادس��الجاریاعتب��اروکالتنامه
مزبوررااس��تعالممیکندکهدرپاسخ
بهآنطینامهش��ماره42214موزخ
23مرداد97انقضایوکالتنامهمزبور

بهعلتفوتموکلاعالممیشود.
همچنینمعاونتشهرس��ازیاین
منطقهطینامهشماره45895مورخ
اولش��هریور97بهش��هردارناحیه9
اع��الممیکندنظرب��هاینکهذینفعان
ملكتاکنوننسبتبهاخذاجازهنامه
نس��بتبهبهرهبرداریازطبقههمکف
اقدامنکردهان��دهرگونهبهرهبرداریاز
طبقههمکفبدونمجوزاعالمش��ده
وناحی��همربوطهنیزصرفاًنس��بتبه

صدوراخطاراقداممیکند.
پیگی��ریجزئیاتای��نپروندهدر
س��ایربخشه��ایذیربطش��هرداری

تهراندردستبررسیاست.
درحالیش��هردارمنطق��هدودر
اینخصوصاظهارنظرکردهاس��تکه
بایدمنتظرگزارشعضوش��ورایشهر
تهراننیزدراینخصوصباشیمضمن
اینکهدرآخرینپیگیریصورتگرفته
شهروندخودسوزیشدهدربیمارستان
مطهریبس��تریشدهاستوبراساس
نظرپزشکانحدودسوختگیوی50

درصداست.

مجم��ع دبی��ر رسانه حضرتگزارش  جهان��ی
علیاصغ��ر)ع(بااع��الماینکههمایش
شیرخوارگانحسینیامسالدرتهران
بزرگترین گف��ت: نمیش��ود، برگزار
تجمعش��یرخوارگانحسینیمصادف
ب��ااولی��نجمع��هم��اهمح��رم)23
ش��هریورماه(درصح��نجام��عحرم

رضویبرگزارمیشود.
داودمنافیپوردرنشستخبریبا
اشارهبهاینکهاینمراسمدر5هزارو
300نقطهدرایرانو41کشورجهان
برگزارمیش��ود،بیانداش��ت:امسال
ش��یرخوارگان همایش ش��انزدهمین
حس��ینیرادرحال��یبرگزارمیکنیم
کهدرسالاولبایكجلسهدرتهران
برگزارش��د،درس��الدوم8جلسهو
س��الدومنیزبه56جلس��هرسیدتا
اینک��هدرس��الگذش��تهدر4هزارو
500نقطهدرایرانوجهانبرپاشد.

ویب��ابی��اناینکهطب��قبرنامه
اولین راهبردیمجمعامس��الآغ��از
سالازپانزدهمینطرحمجمعاست،
تجمعشیرخوارگان بزرگترین افزود:
حسینیامسالمصادفبااولینجمعه
ماهمحرم)23ش��هریورماه(درصحن
جامعحرمرضویبرگزارمیش��ودکه

پیشبین��یماایناس��تک��هبیشاز
130هزارنفرشرکتکنند.

منافیپ��وراظهارداش��ت:دومین
تجم��عبزرگاینهمای��شدرمیدان
امام)ره(اصفهاناستکهدرآنبیش
از7هزارنفرم��ادروکودکاصفهانی

شرکتمیکنند.
ویبابیاناینکهگرانیارز،پارچه
وهزینهارس��الباعثش��دهاستکه
فرستادنلباسبرایخارجازکشوربا
30درصدپس��رفتمواجهشود،ادامه
داد:بااینکهکاردوختلباسهمایش
شیرخوارگانحسینیبهاتمامرسیده
اس��ت،امابهدلیلعدمتمولوتمکن
مالینتوانس��تیممانندسنواتگذشته

عملکنیم.
دبی��رمجم��عجهان��یحض��رت
علیاصغر)ع(همچنینب��ارونماییاز
نقشهجامعراهبردیمجمعگفت:کار
تدوینایننقشهجامع2سالبهطول
انجامیدهاس��تکهچهارحیطهایران،
نظامبینالمل��ل،فرهنگی-تبلیغیو
فضایمج��ازیرادربرمیگیردودر
تالشهستیمکهعالوهبرمنابرشیعه
ونخبگانجهاناسالم،پیاممظلومیت
حضرتعلیاصغر)ع(رابهادیاندیگر

منتقلکنیم.

منافیپ��وردرادامهب��ابیاناینکه
اینمجمعوابستهبههیچنهادوارگانی
نیست،تصریحکرد:مایكریالکمك
ازهیچنهاددولتینگرفتهایموکاماًلبا
کمكهایمردمیبهاینجارسیدهایم.

ویدرادام��هازمانعتراش��یهای
مدیری��تمصالخبردادوضمنگالیه
ازای��نموضوعتصریحکرد:مصالطی
نامهایاعالمکردهنمیتوانیدامس��ال
ای��نمراس��مرادراینم��کانبرگزار
کنی��د.چ��رانبایدهمایش��یکهبرای
دنی��اپی��امداردوکارآکادمیكبرای
آنانجامش��دهدریكمکانفرهنگی
همچونمصالبرگزارشود.برخیحتی
نمیدانن��ددکترینکربالپیامش��یعه

یعنیچه!
و بدعهدیه��ا ای��ن گف��ت: وی
س��نگاندازیهاب��همجم��عجهان��ی
ضربهمیزن��د.چهس��ختیهاییکه
ب��رایبرپاییآندرکش��ورهایحتی

غیراسالمیمتحملشدهاست.
منافیپورتصریحکرد:ماامس��ال
همای��شتهرانرای��ادرمصالبرگزار
خواهیمکردیابهطورکلیدرپایتخت
برگزارنخواهیمکرد.مدیریتمصالدر
سهسالاخیردرصددمانعتراشیبرای

عدمبرپاییدراینمکاناست.

پیامبر صلی اهلل علیه وآله:
خوردنبیگرسنگیوخواببدونخستگی

وخندهبیشگفتنزدخدابهسختیمنفوراست.
نهج الفصاحه ص 604، ح 2119

ادای احترام هنرمندان به مدافع حرم
کنگ��رهس��ربدارانب��اگردهمایی هنرمنداندرپاسداش��تش��هداییادم�����ان
مدافعحرموس��الگردشهیدمحس��نحججیبههمت
موسس��هفرهنگیوهنریکس��اءوبامش��ارکتبنیاد

رودکیبرگزارشد.
اجرایس��مفونی»پی��روزی«بهآهنگس��ازیمجید
انتظامیتوس��طارکسترسمفونیكتهرانوتقدیمآنبه
شهدایمدافعحرم،اجراییكپرفورمنسبهکارگردانی
کامبی��زبنانواجراییاحاکاش��انی،اج��راییكروایت
ویژهنمایش��یمتفاوتبااس��تفادهازشاهنامهفردوسیو
تاریخایران،تجلیلازخانوادهتعدادیازش��هدایمدافع
حرم،رونماییازجلددومکتاب»جونخادمالمهدی«با
موضوعبرتریناشعارشاعرانایراندروصفشهیدمحسن

حججیازجملهبخشهایمختلفاینبرنامهبود.
سیدحس��ینمتولیاننویس��ندهوش��اعرکشورمان
کهتدوینکتابش��عر»جون،خادمالمهدی«رابرعهده
داشته،درس��خنانیگفت:روزیکهخبراسارتوپس
ازآنشهادتجانکاهمحسنحججیدررسانههامنتشر
ش��د،یكتصویرتوجههمهرابهسمتخودجلبکرد
وآناتیکترویس��ینهاینشهیدعزیزبودکهرویآن
نوش��تهبود»جون،خادمالمهدی«.کسانیکهباادبیات
عاشوراآشناهستند.خوبمیدانندکهجونغالمسیاه
حضرتسیدالش��هدابودووقتیدرآنروزگارجانشرا
برایحسین)ع(فداکرد،حضرتسیدالشهدا)ع(اورابر
بالی��نخودقراردادوازخداوندبرایاوروس��فیدیدر
آندنیاراآرزوکرد.واینش��هیدمحس��نحججیبود
ک��هباوامگیریازنامجونازس��ال61هجریآنرابا

خادمالمهدیبودنروزگارماپیوندزد.

فراخوان مناقصه عمومي  دو  مرحله اي 
 (آب يعني زندگي)

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب  روستايى استان هرمزگان

شركت آب و فاضالب روستايى استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
 1-موضوع مناقصه :عمليات اجرايي اصالح بخشى از خط پمپاژ چاه كريان به ايستگاه پمپاژ شماره 1 گرو و تكميل خط پمپاژ از ايستگاه پمپاژ شماره 2 گرو تا مخزن شهر سندرك از توابع

شهرستان ميناب.
 2-مبلغ برآورد اوليه كارفرما:معادل 32,352,296,485 ريال با احتساب ضرايب باالسرى و منطقه اى و هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه بر اساس فهرست بهاي واحد پايه انتقال و توزيع

 آب روستايي و ابنيه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سال 97
3-مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:1,617,614,825 ريال

4-نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:ارائه ضمانت نامه هاى مقرر در ماده 4آئين نامه تضمين معامالت دولتى سال94 بشرح مندرج در اسناد مناقصه
5-قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب :واريز مبلغ500,000 ريال به حساب سپهر شماره 2195215491005 بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بابت فروش اوراق مناقصه از طريق 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) .
6-مهلت زمان دريافت اسناد مناقصه از سامانه :از1397/06/13 لغايت 1397/06/19

7-مهلت زمان ارائه پيشنهاد :تا ساعت 19/00 مورخ مورخ 1397/07/02
8-تاريخ بازگشائي پيشنهادات:در ساعت 9 صبح مورخ 1397/07/03 ارزيابى كيفى ، در ساعت 9 صبح مورخ 1397/07/04 ارزيابى فنى و در ساعت 9 صبح 1397/07/07 بازگشايى مالى

9-محل بازگشائي پيشنهادات:سالن كنفرانس شركت آب وفاضالب روستائي استان هرمزگان
10-رشته و پايه مورد نياز:دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته آب از سوى مناقصه گران الزامى ميباشد.

پيشنهاد دهندگان موظف مى باشند اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.irدريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم را شامل پاكات الف ، ب و ج 
تهيه و به صورت فايلهاى pdf  در سامانه فوق درج نمايند . 

  ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است. 
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت  الف: آدرس:  بندرعباس . بلوار امام حسين (ع) . جنب اداره استاندارد . شركت

 آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان . واحد دبيرخانه . تلفن 076-33338002-3
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس تهران 021-41934 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/06/13
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/14

شناسه آگهى 239249

شركت آب و فاضالب روستايى استان هرمزگان

 دوم
نوبت

    ((آگهى مناقصه عمومى))                                            

شركت توزيع نيروى برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به خريد كابلهاى مشروحه ذيل از توليد كنندگان و تامين كنندگان واجد شرايط  ذيل از طريق برگزارى مناقصه  عمومى اقدام  نمايد:

لذا كليه توليد كنندكان و تامين كنندگان مى توانند پس از تاريخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه به مدت پنج روز جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن قبض واريز مبلغ پانصد هزار 
www.tavanir.org. (500,000) ريال به حساب سپهر شماره (0102164357002) نزد بانك صادرات شعبه گلشهر بندرعباس ، به آدرس ذيل و يا شبكه اطالع رسانى معامالت شركت توانير به آدرس

ir مراجعه نمايند.و تصوير فيش واريزى خريد اسناد خود را در مدت زمان تعيين شده در خصوص خريد اسناد به كارشناس مناقصه تحويل يا فكس نمايند.
،076-33512344 تلفن:  هرمزگان  برق  نيروى  توزيع  شركت  قديم)  (نيروگاه  زيتون  مسكونى  شهرك  جنب   – اسالمى  جمهورى  بلوار   – بندرعباس  گزار:  مناقصه  دستگاه   -آدرس 

 فاكس: 076-33512336
-به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا ء مدت مقرر در آگهى واصل مي شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-هزينه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

راهنماى دانلود اسناد از سايت:

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق هرمزگان

ت دوم
نوب

 شركت توزيع نيروي برق
استان هرمزگان

شماره مناقصهموضوعرديف

1

خريد مقدارشصت هزار (60000) متر كابل خود نگهدار70+70+25+25*3

97-49
  مبلغ تضمين:     850،000،000   ريال    مدت زمان تحويل كاال : حداكثريك  ماه    پيش پرداخت:  ندارد

-شركتهايى كه قرارداد باز با اين شركت دارند در صورت خريد و ارائه استاد،پاكتهاى آنها در مناقصه باز نخواهد شد     

مبلغ تضمين شركت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانكى –كسر از مطالبات يا واريز وجه نقد مورد قبول مى باشد

آگهي مزايده عمومى  شماره 97/2
( چهار دستگاه خودرو)

شركت سهامي آب منطقه اي يزد در نظر دارد كاالهاى خود به شرح ذيل  و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با  بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت «ستاد» 
و با شماره مزايده شماره 100971074000002به صورت الكترونيكى به فروش برساند .

زمان انتشاردر سايت : ساعت 10 مورخ 97/6/17       مهلت دريافت اسناد مزايده  : ساعت 10 مورخ 97/6/27
تاريخ  بازديد: از تاريخ  97/6/18 لغايت 97/6/27      آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : ساعت 9 مورخ 97/6/31

زمان بازگشايي :  ساعت 10 مورخ 97/6/31                 زمان اعالم به برنده : 97/7/1          
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است :

1-برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد 
قيمت، بازگشايى پاكات، اعالم به برنده، واريز وجه مزايده و تحويل كاال در بسترسامانه مذكور انجام ميگردد. 

2-پيشنهاد مى گردد قبل از ارائه پيشنهاد از اقالم موضوع مزايده بازديد به عمل آوريد .  
2-عالقه مندان  به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى(توكن) با 

شماره مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه :  41934 -021   تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،  درسايت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش « ثبت نام / پروفايل مزايده گر « موجود است . 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/14- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/15
مديريت  قراردادهاي شركت  

ت اول
نوب

وزارت نيرو

شرکت آب منطقه اي يزد

قيمت پايه كارشناسي ( ريال ) مبلغ سپرده شركت  در مزايده ( ريال ) شماره پالكمدلنوع وسيله  نقليهرديف

5450,000,000500,000,000-243 الف 138311سوارى رونيز1

5445,000,000450,000,000-868 الف 138313وانت نيسان پيكاپ دوكابين 2

5440,000,000400,000,000-871 الف 138213وانت نيسان پيكاپ دوكابين 3

5441,000,000410,000,000-422 الف 138311وانت نيسان پيكاپ دوكابين 4

اپلیکیشنی مفید برای همه مردم به خصوص بیماران
یع پیدا کنید وهای کمیاب را سر دار

مدیرعاملشرکتسامانسالمتپژوهبا تش��ریحاپلیکیشنTTACسازمانغذاداروخ��ان�ه
ودارویوزارتبهداش��تبهمزایایاس��تفادهمردموبیماران

ازایننرمافزاروسامانهپرداخت.
علیرضاحسنیفخرآبادیاظهارداشت:مردموبیمارانمیتوانند
بااستفادهازاپلیکیشنTTACازقابلیتهایمتعددآنبهرهمند

شوندکهمیتوانبرخیازظرفیتهایایناپلیکیشن؛تشخیصکاال
وداروهایتقلبیاشارهکرد.البتهمردممیتوانندباشمارهپیامکی

20008822نیزاصالتکاالیسالمتمحورراکنترلکنند.
ویادام��هداد:حتیمردممیتوانندباایناپلیکیش��نکه
میتوانندازوبگاهسازمانغذاوداروویاازطریقسیستماندروید
تلف��نهمراهوبازاردانلودکنند،بالغبر300دارویگرانقیمت
وحتیکمبوددارورارصدوازمس��یریآس��انتراینداروهارا
تهیهکنند،زیرابهنوعیبهافرادوبیماراناینداروهابراس��اس

موجودیداروخانههااطالعاتدادهمیشود. تسنیم

در شهرداری چه خبر است؟

جهنم کردن روزگار شهروندان 
توسط بهشت نشینان

دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع(: به دلیل مانع تراشی ها احتماال در تهران برنامه ای نداریم

مدیریت مصال در مقابل شیرخوارگان؟!


