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 مادر ژاپنی شهید دفاع مقدس 
دارفانی را وداع گفت
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نشست شــورای امنیت با محوریت بررسی قطعنامه 
2231 و مذاکــرات برجام در حالی برگزار شــد که 
مواضع مطرح شــده در این نشست بیش از هر چیز 
متاثر از مذاکرات اخیر در دوحه بوده است که نماینده 
ایــران، آمریکا و البته با واســطه گــری و پیغام بری 

نماینده اروپا در آن حضور داشتند. 
انگلیس، فرانســه و آلمان قبل از آغاز نشست شورای 
امنیت مدعی شــدند: »تالش های فشرده دیپلماتیک 
برای احیای برجام به حصول توافقی عملی منجر شده 
که از اوایل مارس بر روی میز قرار دارد. متأسفیم که 
ایران تا کنون از این فرصت دیپلماتیک استفاده نکرده 

و به تشدید تنش های هسته ای ادامه داده است.«
اربارا وودوارد، نماینده انگلیسدر سازمان ملل نیز گفت: 
»جمهوری اسالمی باید به ســرعت توافق را بپذیرد، 
توافق بهتری در کار نخواهد بود.« همچنین نیکالس 
دی ریویر، نماینده فرانســه گفته: »شورای امنیت از 
جمهوری اســالمی می خواهد تا هیچ گونه فعالیتی در 
رابطه با موشک های بالستیک طراحی شده برای حمل 
کالهک های اتمی انجام ندهد.«معاون نمایندگی آمریکا 
در سازمان ملل مدعی شد چنین توافقی از ماه مارس 
در دسترس اســت. تنها زمانی که ایران خواسته های 
خارج برجام خود را کنار بگذارد ما می توانیم این توافق 
را نهایی کنیم.  اوالف اســکوگ، نماینده دائم اتحادیه 
اروپــا نیز گفت: »نگرانم که نتوانیم از خط پایان عبور 
کنیم.« توماس زانهایســن، معــاون نمایندگی آلمان 
مدعی شد تاسف بارتر اینکه از ابتدای ماه مارس یک 
توافق قابل اجرا برای احیای برجام روی میز بوده است. 
متاسفانه، در دوحه نیز ایران بار دیگر بر خواسته هایی 
که فراتر از برجام است، پافشاری کرده است. همزمان با 
این سخنان وزارت بازرگانی آمریکا تحریم های جدیدی 

علیه ایران را مطرح کرد.
 نکته قابل توجه در نشست شورای امنیت آنکه ژانگ 
جون، ســفیر چین در این نشست گفت آمریکا باید 
اشتباهات خود را جبران کند و به سرعت یک تصمیم 
سیاسی بگیرد و برای پاسخ به درخواست های منطقی 
ایران تصمیم قاطع بگیرد. از سوی دیگر وزارت خارجه 
چین اعالم کرد واشــنگتن به عنــوان آغازگر بحران 
هسته ای ایران باید اشــتباهات خود را اصالح کند و 

به نگرانی های تهران پاسخ دهد
 همچنین دیمیتری پولیانســکی، معاون نمایندگی 
روســیه در ســازمان ملل نیز در این نشست گفت: 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران مغایر با برجام 
هستند. توقف پیشــرفت در برجام به دلیل اقدامات 
آمریکا و تحریم های آن اســت. ایــران به عواقب این 
تحریم ها پاســخ داده اســت. مجموع این مواضع از 
ســوی طرف های برجامی در حلی مطرح شده است 
که نشست دوحه و این سخنان پیام های مهمی را به 

همراه دارد از جمله آنکه: 
نخست آنکه هوچی گری های غرب در شورای امنیت 
بیانگر این حقیقت است که برخالف ادعای رسانه های 
غربی از جمله فارسی زبانان که حضور در قطر را نشانه 
عقب نشــینی ایران از خطوط قرمز خود عنوان کرده 
بودند، ایران همچنان بر اصول اولیه خویش یعنی لغو 
کامل تحریم ها، راستی ازمایی این لغو از سوی ایران و 
تضمین غرب برای تکرار نشدن بدعهدی های گذشته 
تاکید دارد و این یعنی توجه تیم هسته ای به تمامیت 

منافع ملت ایران است. 
دوم آنکه مواضع چین و روســیه در شــورای امنیت 
ســندی بر واهی بودن ادعاهای روس هراسانه و چین 
هراســنه غرب است که طی هفته های اخیر برآن بوده 
اند تا این کشورها را مانع مذاکره و سپس معامله کننده 
با غرب علیه ایران معرفی نمایند. استقبال این کشورها 
از مذاکرات دوحه و نیز حمایت قاطع آنها در نشســت 
شــورای امنیت از ایران، صحیح بودن موضع ایران در 
همگرایی و توسعه روابط با این کشور را اشکار می سازد.
سوم آنکه غرب در حالی ادعای بیان طرح های خارج 
از برجام از ســوی ایران را مطرح و ســعی دارد تا لغو 
تحریم های سپاه را عامل به نتیجه نرسیدن مذاکرات 
معرفی نماید که از یک ســو لغو تحریم سپاه بخشی 
از محور مذاکرات یعنی لغو تمام تحریم هاســت چرا 
که تجربه نشــان داده غرب همواره با حفظ بخشی از 
تحریم ها ســایر تحریم ها را بر اساس آن احیا می کند 
لذا خواســت ایران بر اصل لغو تمام تحریم هاست لذا 
ادعای خواســت اضافه بر برجام ادعایی واهی است. از 
سوی دیگر مذاکرات دوحه و وین برای لغو تحریم ها 
نه مسائل هسته ای، موشــکی و منطقه ای بوده است 
حال آنکه مواضع غرب در مذاکرات و شــورای امنیت 
حول این ســه محور بوده که خارج از برجام است لذا 

ناقض مذاکرات غرب است نه ایران. 
نکته پایانی آنکه غرب در حالی عدم مذاکره مستقیم 
ایران با آمریکا را دلیل ناکامی مذاکرات معرفی می کند 
که واکنش آمریکا و اروپا به مذاکرات دوحه و حســن 
نیــت ایران و هوچی گــری آنها در شــورای امنیت 
حقانیت مواضع ایران مبنی بر اصالح نشــدن آمریکا 
و بی معنا بودن مذاکره مستقیم با آمریکایی که هیچ 
منطقی ندارد را اثبات می کند. پیام های را باید دقیق 
خواند و دانست که رفتار غرب در شورای امنیت نشان 
داد که آنها هنوز به بلوغ سیاسی برای یک توافق خوب 
و پایدار نرسیده اند که نتیجه آن چالشهای موجود بر 

سر مذاکرات است. 

پیام ها را دقیق بخوانیم

 توازن اقتدار به نفع اسالم 
و انقالب اسالمی تغییر کرده است
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اخــبــار

آنچه در نشست شورای امنیت برای بررسی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ گذشت سرمقاله
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قاسم  غفوری

به میزبانی اتریش؛

دیدار تیم ملی ایران با اروگوئه قطعی شد
دیـداری  در  سـپتامبر،  فیفـادی  در  ایـران  فوتبـال  ملـی  تیـم 
تدارکاتـی در کشـور اتریش به مصـاف تیم اروگوئـه خواهد رفت.
بـه گـزارش مهـر تیـم ملـی فوتبـال ایـران نتوانسـت از فیفادی 
برپایـی  از  بعـد  و  ببـرد  را  اسـتفاده  بهتریـن  خـود  گذشـته 
اردوی چنـد هفتـه ای در کشـور قطـر، در نهایـت بـا تیـم ملـی 
الجزایـر یـک بـازی تدارکاتـی انجـام داد. قـرار بود ایـران در آن 
فیفـادی بـا کانـادا و اکـوادور بـازی کنـد کـه ایـن مسـابقات به 
دلیـل فشـارهای سیاسـی در کانـادا لغـو شـد. سـپس بـازی بـا 
اروگوئـه در ایـن کشـور بـه تیـم ملـی ایـران پیشـنهاد شـد امـا 
بـا مخالفـت دراگان اسـکوچیچ سـرمربی ایـران بـه خاطـر بُعـد 
مسـافت، برگـزاری ایـن بـازی بـه نتیجه نرسـید. حاال تـا قبل از 
برگـزاری جـام جهانـی 2۰22 قطـر تنهـا یـک فیفـادی دیگر از 
تاریـخ 1۹ تـا 2۷ سـپتامبر باقـی مانـده اسـت و تیم ملـی ایران 
ناچـار اسـت بهتریـن اسـتفاده را از ایـن زمـان ببـرد. بـه نظـر 
می رسـد رایزنی هـا بـرای انجـام بازی هـای تدارکاتی انجام شـده 
اسـت. طبـق اعـالم »بایسـان« خبرنـگار اروگوئـه ای، تیـم ملی 
ایـران در تاریـخ 23 سـپتامبر )1 مهـر( در کشـور اتریـش با تیم 

ملـی ایـران دیـدار می کنـد.

 از هوچی گری غرب 
تا دفاع چین و روسیه از ایران

گیشه سرد سینماها 
در روزهای داغ تیرماه
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آگهی مزایده فروش زمین تحت مالکیت 
شهرداری منظریه )مرحله دوم( 

)تجدید آگهی( 

مجتبی فخاری - شهردار

نوبت اول

شهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه 16 صورتجلسه 
منظریه  شهر  اسالمی  شورای   1400/9/29 مورخ   25 شماره 
تعداد از پالک مسکونی واقع در مجموعه مسکن مهر منظریه 
را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا  متقاضیان می 
توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات اداری 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از   1401/4/11 تاریخ  از 

دولت اقدام نمایند.
مورخ  شنبه  روز  اسناد:  تحویل  و  دریافت  مهلت  آخرین 

1401/4/25
محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
محل تحویل اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 1401/4/29 مورخ  چهارشنبه  روز  اسناد:  بازگشایی  تاریخ 

ساعت 15
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03153282028
03153282131

شناسه آگهی 1344891
نوبت اول 1401/4/11 ؛ نوبت دوم 1401/4/18

شناسه آگهی )1342838(

 فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به شماره 2001092769000056
شــركت گاز اســتان تهران در نظر دارد پروژه اجرای حفرات خالی، توســعه شــبکه، ســاخت، نصب، جابجایی و جمع آوری انشــعابات، نصب تجهیزات، بازســازی شــبکه، ایســتگاه ها 
و حفاظــت از زنــگ و رفــع نشــتی زیرزمینــی و جمــع آوری شــیرهای پیــاده رو منطقــه 15 گازرســانی تهــران را بــا مشــخصات و شــرایط ذیــل از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــكار 

واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان تهران: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره 160، طبقه چهارم، بلوک 7، امور قـراردادها.

2- موضــوع مناقصــه: اجــرای حفــرات خالــی، توســعه شــبکه، ســاخت، نصــب، جابجایــی و جمــع آوری انشــعابات، نصــب تجهیــزات، بازســازی شــبکه، ایســتگاه ها و حفاظــت از زنگ و رفع نشــتی زیرزمینی 
و جمع آوری شــیرهای پیاده رو منطقه 15 گازرســانی تهران می باشــد.

3- مدت اجراء پروژه : 730 )هفتصد و سی( روز تقویمی می باشد. 
4- نماینده دستگاه مناقصه گزار: مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان تهران

5- محل اجراء پروژه: بصورت پراکنده در سطح منطقه 15 گازرسانی تهران می باشد.
112 ریال می باشد. /150 /501 6- برآورد اولیه کارفرما: 326/

7- تاریخ دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1401/04/11 تا تاریخ 1401/04/18 می باشد. 
8- تاریخ تکمیل و بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/05/02 و محل آن در سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد.

9- تاریخ گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1401/05/03 و محل گشایش آن سالن كنفرانس طبقه سوم می باشد.
10- نــوع و میــزان تضمیــن شــركت در مناقصــه: مطابــق مصوبــه شــماره 123402/ت 50659 ه- مــورخ 94/09/22 هیــات محتــرم وزیــران بــه مبلــغ 5/607/525/066  )پنــج میلیــاردو ششــصد و هفــت 

میلیــون و پانصــد و بیســت و پنــج هــزارو شــصت و شــش( ریــال می باشــد.
11- مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.

12- شرایط متقاضی: 
 آخرین تغییرات روزنامه رسمی. )صاحبان امضاء مجاز شرکت(

 داشتن رتبه 5 تاسیسات تجهیزات یا رتبه 5 نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 داشتن تجربه كافی و مرتبط با موضوع مناقصه. )انجام كار مشابه در حد پیمان همتراز(

 داشتن توان مالی.
 داشتن ظرفیت خالی.

 ارائه گواهی رضایت نامه از کارفرمایان قبلی.
 داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانكاران.

 ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.
 ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی.

 عطــف بــه نامــه شــماره 1/140935 مــورخ 99/05/11 مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت صنعــت، معــدن ، تجــارت کلیــه شــرکت کننــدگان ملــزم بــه داشــتن مهــر و امضــاء دیجیتــال اســناد بارگــذاری 
شــده توســط صاحبــان امضــاء مجــاز و شــرکت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( می باشــند.

 متقاضیانــی كــه دارای شــرایط مذكــور در بندهــای »12« فــوق بــوده و آمادگــی اجــرای پــروژه را دارنــد، می تواننــد در مهلــت تعییــن شــده فــوق الذكــر، جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارک 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد.

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  021-41934

ت اول
نوب

رشكت ملی گاز اریان

رشكت گاز استان تهران
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 فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به شماره 2001092769000056
شــركت گاز اســتان تهران در نظر دارد پروژه اجرای حفرات خالی، توســعه شــبکه، ســاخت، نصب، جابجایی و جمع آوری انشــعابات، نصب تجهیزات، بازســازی شــبکه، ایســتگاه ها 
و حفاظــت از زنــگ و رفــع نشــتی زیرزمینــی و جمــع آوری شــیرهای پیــاده رو منطقــه 15 گازرســانی تهــران را بــا مشــخصات و شــرایط ذیــل از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــكار 

واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان تهران: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره 160، طبقه چهارم، بلوک 7، امور قـراردادها.

2- موضــوع مناقصــه: اجــرای حفــرات خالــی، توســعه شــبکه، ســاخت، نصــب، جابجایــی و جمــع آوری انشــعابات، نصــب تجهیــزات، بازســازی شــبکه، ایســتگاه ها و حفاظــت از زنگ و رفع نشــتی زیرزمینی 
و جمع آوری شــیرهای پیاده رو منطقه 15 گازرســانی تهران می باشــد.

3- مدت اجراء پروژه : 730 )هفتصد و سی( روز تقویمی می باشد. 
4- نماینده دستگاه مناقصه گزار: مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان تهران

5- محل اجراء پروژه: بصورت پراکنده در سطح منطقه 15 گازرسانی تهران می باشد.
112 ریال می باشد. /150 /501 6- برآورد اولیه کارفرما: 326/

7- تاریخ دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1401/04/11 تا تاریخ 1401/04/18 می باشد. 
8- تاریخ تکمیل و بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/05/02 و محل آن در سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد.

9- تاریخ گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1401/05/03 و محل گشایش آن سالن كنفرانس طبقه سوم می باشد.
10- نــوع و میــزان تضمیــن شــركت در مناقصــه: مطابــق مصوبــه شــماره 123402/ت 50659 ه- مــورخ 94/09/22 هیــات محتــرم وزیــران بــه مبلــغ 5/607/525/066  )پنــج میلیــاردو ششــصد و هفــت 

میلیــون و پانصــد و بیســت و پنــج هــزارو شــصت و شــش( ریــال می باشــد.
11- مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.

12- شرایط متقاضی: 
 آخرین تغییرات روزنامه رسمی. )صاحبان امضاء مجاز شرکت(

 داشتن رتبه 5 تاسیسات تجهیزات یا رتبه 5 نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 داشتن تجربه كافی و مرتبط با موضوع مناقصه. )انجام كار مشابه در حد پیمان همتراز(

 داشتن توان مالی.
 داشتن ظرفیت خالی.

 ارائه گواهی رضایت نامه از کارفرمایان قبلی.
 داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانكاران.

 ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.
 ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی.

 عطــف بــه نامــه شــماره 1/140935 مــورخ 99/05/11 مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت صنعــت، معــدن ، تجــارت کلیــه شــرکت کننــدگان ملــزم بــه داشــتن مهــر و امضــاء دیجیتــال اســناد بارگــذاری 
شــده توســط صاحبــان امضــاء مجــاز و شــرکت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( می باشــند.

 متقاضیانــی كــه دارای شــرایط مذكــور در بندهــای »12« فــوق بــوده و آمادگــی اجــرای پــروژه را دارنــد، می تواننــد در مهلــت تعییــن شــده فــوق الذكــر، جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارک 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد.
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خانه های استیجاری 
با ملکیت شهرداری 

 در اختیار مردم
 قرار می گیرد

 غرب گرفتار
 در چاهی که 
 برای دیگران

کنده بود
صفحه 6

جنگ اوکراین، بحران غذایی و انرژی و ناکامی 
یکجانبه گرایی گریبانگیر اروپا و آمریکا شده است 

رئیس جمهور: 

امکانات تفریحی دولت 
در اختیار زوج های جوان 
قرار گیرد

صفحه 2

ادعای لو رفتن سواالت کنکور ۱۴۰۱

کشف ۷۰ تخلف سرجلسه آزمون
کنکور 1۴۰1 در حالی فردا به خط پایان خود نزدیک می شود که برخی افراد از انتشار سواالت 

در کانال های تلگرامی خبر می دهند.
به گزارش تســنیم؛ کنکور 1۴۰1 امروز شنبه با رقابت داوطلبان گروه زبان های خارجه به خط 
پایان می رسد. پس از برگزاری آزمون گروه ریاضی در برخی گروه های تلگرامی سواالت کنکور 
سراسری منتشر شد. برخی افراد مدعی هستند کل سواالت عمومی و اختصاصی کنکور تجربی 
1۴۰1 در ســاعت ۹.۴۹ )چند دقیقه پس از توزیع دفترچه اختصاصی شماره 2( روی یکی از 
کانال های تلگرامی قرار داده شد. در این فایل دفترچه اختصاصی شماره 3 که هنوز در آن زمان 

توزیع نشده بود نیز وجود دارد! 
با این حال عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش درباره لورفتن  سواالت گروه آزمایشی 
علوم ریاضی و فنی و هنر گفته اســت: روز گذشــته یکی از بهترین آزمون های این ســال ها 
بود و ۷۰ مورد تخلف در ســر جلســه امتحان به کمک دســتگاه های آشکار ساز پیدا کردیم. 
وی گفت: این اطمینان را به داوطلبان می دهیم که هر تقلبی پیدا می شــود. رئیس ســازمان 
سنجش ادامه داد: نخستین عکسی که روز گذشته از جلسه بیرون آمد، ساعت 13.3۰ و عکس 
از یــک صفحه دفترچه بود. وی افزود: در روز برگزاری آزمون هنر که کنترل ها کمی ضعیف تر 
بود ســاعت 12.3۰ یک عکس منتشر شد. موبایل در همه حوزه ها با دستگاه ها پیدا می شود و 
کســی نمی تواند موبایل را داخل حوزه بیاورد. رئیس سازمان سنجش متذکر شد: دیشب یک 
تیم فروشــنده وسایل الکترونیکی برای تقلب در کنکور شناسایی و دستگیر کردیم که این تیم 
از آذربایجان تا خراسان گسترده بودند. وی گفت: از پلیس و ضابطان قضایی تشکر ویژه داریم. 

این دستگاه آشکار ساز توسط جوانان نخبه در دانش بنیان ها ساخته شده است.

کاهش 2۰ درصدی مصرف لبنیات

کاالبرگ الکترونیکی لبنی راهکار افزایش سرانه مصرف
سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت:  برآوردهای اولیه این است که پس از اجرای طرح 
اصالح یارانه ها و افزایش قیمت، مصرف لبنیات 2۰ درصد کاهش یافته اســت که می 

توان با اختصاص کاال برگ الکترونیکی لبنی آن را افزایش داد.
محمدرضا بنی طبا گفت وگو با فارس،  در پاسخ به اینکه گفته می شود مصرف لبنیات 
پس از اجرای یارانه های هوشــمند، کاهش یافته اســت، گفت: البته هنوز شاید برای 
قضاوت زود باشــد، اما فکر می کردیم حدود 3۰ درصد کاهش تقاضا باشد، اما در عمل 
کمتر از این عدد اتفاق افتاد و کمتر از 2۰ درصد مصرف لبنیات پس از مردمی سازی 
یارانه ها کاهش یافته است. ســخنگوی انجمن صنایع لبنی افزود: پس از اجرای طرح 
مردمی ســازی یارانه ها، ۴ قلم محصول لبنی طبق مصوبه ســتاد تنظیم بازار افزایش 

یافت و به نسبت تقاضا هم کمتر شده است.
بنی طبا در پاســخ به اینکه چه راهکار و پیشنهادی برای افزایش سرانه مصرف دارید، 
گفت: تنها راه حل برای حفظ ســرانه مصرف خانوارهای محروم، کماکان انتقال منابع 

آزاد شده از حذف ارز ۴2۰۰ به مصرف کننده های دهک های محروم است.
وی تاکیــد کرد که دولت کاالبرگ الکترونیکی بــرای خرید اعتباری محصوالت لبنی 
به مردم بدهد که باعث می شــود مردم ماهانه لبنیات کافی در ســبد خریدهای خود 

داشته باشند. 
بنی طبا درباره جزئیات این کاالبرگ گفت: به ازای میزان مصرف لبنی هر نفر در ماه، 
دولــت از محل یارانه 3۰۰ یا ۴۰۰ هــزار تومانی که ماهانه به مردم می دهد، کاالبرگ 

لبنی بدهد.


