» خبر

بهترين شما کسي ست که در برخورد با مردم ،مهربان تر باشد.

حضرت زهرا(س):

اوقات شرعي

نمايش به وقت شام حاتمي کيا
در جشنواره کن

يك شنبه 97/2/23

اذان ظهر13:01:
اذان مغرب20:21:

فيلم سينمايي «به وقت شام» به کارگرداني ابراهيم حاتمي کيا در بازار
فيلم جشنواره کن به روي پرده ميرود«.به وقت شام» تازه ترين اثر
ابراهيم حاتمي کيا با نام بين المللي ( )Damascus Timeدر ادامه
نمايش خارجي خود در بازار فيلم جشنواره کن به نمايش درخواهد آمد.
زمان اکران فيلم «به وقت شام» يکشنبه13 ،مي (23ارديبهشت)1397
ساعت  20:00به وقت کن خواهد بود.

دو شنبه 97/2/24

تهران

اصفهان

مشهد

قم

تبريز

24

25

25

25

20

13

14

14

13

9

اذان صبح4:24 :
طلوع آفتاب6:00 :

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

WWW.RESALAT-NEWS.COM

چاپ:گلريز تلفن66795442:

يك شنبه  23ارديبهشت  26 1397شعبان  13 1439مي  2018سالسي و سوم شماره9214

ابراهيمي ديناني در ب رنامه معرفت:

کتاب کاردستيهاي کانون در يک قفسه

بازيگر لبناني ب هوقت شام :

آزادي ،مقتضاي ذات انسان است

مجموعهاي از کتاب کاردستيهاي کانون پرورش فکري در
سي و يکمين نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران در اختيار کودکان و
نوجوانان عالقهمند به مطالعه و ساخت کاردستي قرار گرفته است.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بينالملل کانون ،بيش از
 16عنوان کتاب کاردستي کانون در قفسهاي جداگانه در دسترس
عالقهمندان به ساخت کاردستي ارائه شده است.

هشدارهايفرهنگيسيدمهديشجاعي
سيد مهدي شجاعي ميگويد ،رويدادهاي اخير در کشور نشان داده که
هيچ بعيد نيست به زودي در اين جامعه شاهد کتاب سوزي هم باشيم.
به گزارش خبرنگار مهر ،سيد مهدي شجاعي نويسنده صاحب نام آثار
ديني و اجتماعي با حضور در نمايشگاه کتاب تهران با مخاطبان خود
ديدار کرد .وي در حاشيه اين ديدار در نشستي با اهالي رسانه به بيان
برخي از ديدگاهها و دغدغههاي خود پرداخت.شجاعي در پاسخ به سوالي
درباره رمان تازهاش و آنچه در آن اتفاق ميافتد ،گفت :زماني که رمان
«کمي ديرتر» منتشر شد حس کردم هنوز در اين کار فضاهايي خالي
وجود دارد ،يعني نقدهايي بر مجموعههايي وارد بود که در اين رمان به
آن اشاره نشده بود و همين مسئله دليل نوشتن جلد دوم اين رمان شد
اما اين نوشتن بيش از آنچه فکر ميکردم – چه از نظر زمان و چه از نظر
حجم -طوالني شد .نگاهم اين بود که به عنوان داستان با نقد اجتماعي
اين آخرين اثري باشد که مينويسم و عرصه نوشتن را پس از اين اثر به
سمت و سوي ديگري ببرم .پس ميخواستم هر چه حرف در اين عرصه
داشتم را در اين رمان بيان کنم .به همين دليل نگارش آن طول کشيد
ولي فکر کنم ارزشش را داشت.

يادداشت »

حاتميکيا با تمام حسش فيلم ميسازد

ديناني گفت :انسان به ذات آزاد است .انسان بر
حسب ذات ،آزاد آفريده شده است و به مجرد
اينکه به مرحله شعور و آگاهي رسيد ،آزادي
را در خودش مي يابد.به گزارش خبرنگار مهر،
غالمحسين ابراهيمي ديناني عضو انجمن حکمت
و فلسفه ايران و چهره ماندگار فلسفه در برنامه
معرفت که از شبکه چهار سيما پخش مي شود

در تفسير قسمت هايي از اثر خودش کتاب فراز و
فرود فلسفي ،درباره آزادي اظهار داشت :انسان اگر
آزاد نبود طلبش معنا دار نبود .انسان وقتي طلب
مي کند چيزي را مي خواهد .مي داند که چه مي
خواهد پس آزاد است آنچه که مي خواهد را طلب
کند و چون آزاد است طلب مي کند.وي با طرح
اين سوال که آزادي چيست ،گفت :انسان به ذات
آزاد است .انسان بر حسب ذات ،آزاد آفريده شده
است و به مجرد اينکه به مرحله شعور و آگاهي
رسيد ،آزادي را در خودش مي يابد .از جاي ديگر
نمي آورد از درون آزاد است.ديناني افزود :آزادي
مقتضاي ذات انسان است ،ذات آدمي از درون آزاد
است .مي تواند به همه چيز بينديشد و يا همه
چيز بخواهد .آزادي يک امر دروني است اما نبايد
درون را با بيرون اشتباه کنيم.

پدر؛ سريال ماه رمضان
شبکه دو سيما

سريال «پدر» به تهيه کنندگي حامد عنقا و کارگرداني بهرنگ توفيقي در شب هاي
ماه مبارک رمضان از شبکه دو سيما روي آنتن مي رود.به گزارش روابط عمومي
پروژه ،سريال «پدر» با طراحي و نويسندگي حامد عنقا داستان حامد پسر جواني
است که طي يک ماجرا درگير داستاني عشقي ميشود .او به خاطر اعتقاداتش
و پدري که برايش الگويي تمام عيار است ناچار سر يک دو راهي قرار ميگيرد

در نمايشگاه کتاب مطرح شد؛

جوزفسالمه،بازيگرلبناني«بهوقتشام»گفت:حاتميکيا
کارگردان سختگيري است؛ اما وقتي کار تمام ميشود و
بايد از او جدا شويد ،احساس مرگ ميکنيد! حاتميکيا با
تمام حسش فيلم ميسازد و با فيلمهايش قلب مردم را
تکان ميدهد.وي گفت  :براي من حزباهلل تنها قدرتي
است که در منطقه جلوي اسرائيل ايستاده است .براي من
حزباهلل مانند سپري ميماند که از لبنان دفاع ميکند.
اين بازيگر لبناني اضافه کرد :در لبنان بودم که از سوي
يک مدير برنامه به من تلفن شد و او به من گفت که يک
پروژه ايراني به دنبال بازيگري ميگردد که مشخصات آن
شبيه به مشخصات تو است .من گفتم مشکلي نيست و
بعد از آن با «امير شهاب» مالقات کردم ،او چند عکس
از من گرفت .بعد که با هم صحبت کرديم ،به من گفت
که موضوع فيلم درباره داعش است و من از موضوع
فيلم خوشم آمد .امير شهاب به من گفت که مشکلي

»

نداري که در ايران فيلم بازي کني؟من هم گفتم که
هيچ مشکلي ندارم .اين پيشنهادها درست زماني به من
شد که دو روز بعد از تاريخ ازدواجم بود ،به همين دليل
اجازه گرفتم که بعد از ماه عسل به پروژه اضافه شوم.
چند روز بعد از ماه عسل من به ايران آمدم و آنجا بود
که براي اولين بار ابراهيم حاتميکيا ،هادي حجازيفر
و بابک حميديان را ديدم.

که بايد دست به انتخابي سرنوشتساز بزند… .از بازيگران اصلي اين سريال
مي توان به مهدي سلطاني ،لعيا زنگنه ،سينا مهراد ،مسعود فروتن ،نيما رئيسي،
مجيد مشيري ،اکبر رحمتي ،مژگان ترانه ،الهام طهموري ،ساناز طاري ،شهاب
مهربان ،مهتاب شيرواني ،پوريا سلطانزاده ،سيدحسام ميثاق ،بيژن امکانيان و
ريحانه پارسا در نقش ليال اشاره کرد.

نمايه

ايرنا /مجتبي محمدي

مومن يشريف:

 تاريخ شفاهي نسلکشي مسلمانان
در بوسني مکتوب شود

برداشت بهاره
برگ سبز چاي

رئيس حوزه هنري در ديدار با فعاالن فرهنگي و نويسندگان بوسني تاکيد
کرد :فعاالن فرهنگي بوسني ،اعم از نويسندگان ،پژوهشگران و دغدغهمندان
اين عرصه بايد با ثبت خاطرات ،نگهداري و حفاظت از اسناد تاريخي و نگارش
تاريخ شفاهي مانع از فراموشي واقعه تاريخي نسلکشي مسلمانان در بوسني
شوند.به گزارش خبرنگار پايگاه خبري حوزه هنري ،جمعي از نويسندگان،
پژوهشگران و اساتيد دانشگاه از کشور بوسني و هرزگوين از حوزه هنري
بازديد کردند.در اين جلسه محسن مومني شريف جنگ بوسني را يکي
از فجايع بزرگ قرن بيستم دانست و در اين باره گفت :اتفاقي که در بوسني
هرزگوين در دهه  70شمسي و  90ميالدي رخ داد ،اتفاقي بسيار تلخ بود.
نبايد هيچگاه قتلعام مسلمانان بوسني فراموش شود .مردم ايران در زمان
وقوع اين حادثه بزرگ با مردم بوسني همدردي بسيار کردند؛ حتي تعدادي
از رزمندگان ايراني به بوسني رفته و در آنجا شهيد شدند.

باسپريشدننيمهارديبهشتماه،برداشت
بهاره برگ سبز چاي از مزارع استان گيالن
انجام مي شود .طي سال زراعي گذشته
 108هزارتنبرگسبزچايبهارزشاقتصادي
 2هزار و 30ميليارد ريال از چايکاران گيالن
و مازندران خريداري شد .استان هاي
گيالن و مازندران بين  25تا  28هزار
هکتار باغ چاي دارند که  90درصد اين
باغ ها در استان گيالن قرار گرفته است.
چهار تصوير از تالش كشاورزان براي كسب
روزي حالل را مي بينيد .

آگهي مناقصه عمومي

وزارت كشور
استانداري البرز
شهرداري نظرآباد

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :سيد مرتضي نبوي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي
پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:
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رديف

شرح عمليات

برآورد اوليه به ريال

مبلغ سپرده به ريال

1

خريد ،حمل و پخش آسفالت با فنيشر سطح شهر

3/500/000/000

175/000/000

2

احداث مجتمع فرهنگي و هنري

5/250/000/000

262/500/000

3

اصالح هندسي معابر سطح شهر

500/000/000

25/000/000

شرايط شركت در مناقصه
 )1ضمانتنامه بانكي معادل مبالغ فوق كه قابل تمديد باشد و يا واريز سپرده به حساب سيبا به شماره  2171126037006نزد بانك ملي شعبه
شهرداري نظرآباد
 )2سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداري نگهداري و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده
آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 )3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )4در هر شرايط مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
 )5ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
 )6شروع فروش اسناد از تاريخ  97/02/26لغآيت ساعت  19تاريخ  97/2/30ميباشد و تحويل پاكات مناقصه حداكثر تا ساعت  19تاريخ
 97/03/09در سامانه  www.setadiran.irو تاريخ بازگشايي پاكات ساعت  14:30تاريخ  97/3/10ميباشد .خريد اسناد فقط از سامانه
 www.setadiran.irامكانپذير ميباشد.
 )7هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 )8نحوه پرداخت به صورت اسناد خزانه ،اوراق يك و دوساله ميباشد.
 )9متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  02645368536با واحد امور قراردادها تماس حاصل نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/02/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/25 :
خ ش97/02/23 :

داريوش يگانه مظهر  -شهردار نظرآباد

آگهي مناقصه
دهياري روستاي هيو

شهرداري سمنان براساس بودجه سال  1397كه به تاييد شوراي محترم اسالمي شهر سمنان رسيده در نظر دارد موارد ذيل
با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه را به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد در صورت تمايل
همكاري ميتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان ،به آدرس :سمنان  -بلوار سعدي
 شهرداري مركزي سمنان  -طبقه همكف مراجعه نمايند .ضمنا شهرداري در رد يا قبول مناقصه مختار ميباشد. -1واريز مبلغ  300/000ريال به شماره حساب  1006261464نزد بانك شهر شعبه سمنان به نام شهرداري سمنان جهت
خريد اسناد مناقصه
 -2مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخه  97/3/3ميباشد.
 -3مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه حداكثر تا ساعت  14:30مورخ  97/3/3از طريق پست (پيشتاز) امكانپذير
ميباشد.
 -4پيشنهادها در ساعت  14:30مورخ  97/3/9در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي ميشود.
 -5مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ  97/3/3از طريق شماره تلفن  023 -33329102داخلي  158انجام
ميپذيرد.
رديف

عنوان پروژه

صالحيت و رتبه

برآورد اوليه (ريال)

مبلغ ضمانتنامه يا سپرده (ريال)

1

خريد تجهيزات روشنايي معابر

-

7/000/000/000

350/000/000

 سپرده نفرات دوم و سوم تا تنظيم قرارداد با برنده مناقصه ،مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگانسپرده به نفع شهرداري سمنان ضبط خواهد شد.

تاريخ انتشار97/02/23 :
خ ش97/02/23 :

شركت
شهركهاي صنعتي
استان قزوين

نوبت اول

دهياري روستاي هيو به عنوان دستگاه مناقصهگزار در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1397خود نسبت به برگزاري و انجام تشريفات
قانوني مناقصه عمومي درخصوص آسفالتريزي معابر و خيابانهاي روستا با توجه به شرايط ذكر شده در اسناد مناقصه به شركتهاي واجد
صالحيت واگذار نمايد .لذا از متقاضيان دعوت به عمل ميآيد پس از چاپ نوبت دوم آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به امور مالي دهياري
هيو به آدرس :استان البرز  -شهرستان ساوجبالغ  -روستاي هيو  -خيابان بسيج  -ساختمان دهياري هيو مراجعه نمايند.
موضوع مناقصه

محل اجرا

اعتبار (ريال)

مبلغ تضمين شركت
در مناقصه (ريال)

مدت
انجام كار

محل تامين اعتبار

رشته و رتبه شركت
پيمانكاري

محل توزيع و
تحويل اسناد

دستگاه نظارت

آسفالتريزي
روستا و
سطح معابر و
خيابانها

خيابان  21كوي انقالب15 -
كوي بهشتي انتهاي خيابانهاي
كوي بهشتي  -خ باغ انگوري
 خ مزار حضرت رقيه(س)انتهاي خ شهيد نبياله معدني
 -لكهگيري سطح روستا

4/000/000/000

200/000/000

 10ماه

بودجه مصوب سال
 97دهياري هيو

 5راه و ترابري

واحد امور مالي
دهياري هيو

دفتر فني دهياري
و فرمانداري
شهرستان
ساوجبالغ

توضيحات:
 )1تضمين شركت در مناقصه ميبايست به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا چك بينبانكي به نام دهياري هيو و يا واريز به حساب سپرد ه
دهياري به شماره حساب  0110063082006نزد بانك ملي شعبه روستاي هيو به نام دهياري هيو  )2واريز مبلغ  500/000ريال بابت هزينه خريد
اسناد مناقصه به شماره حساب  0110188995004نزد بانك صادرات شعبه هيو و يا  0105426527002نزد بانك ملي شعبه هيو به نام دهياري
هيو  )3در هنگام خريد اسناد مناقصه آخرين تغييرات يا كپي برابر اصل شده همراه با معرفينامه با مهر و امضاي مديرعامل الزامي ميباشد.
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دهيار هيو  -حسين معدنكن

کريم باباخانيان
هرسال همزمان با دهه پاياني ماه شعبان دهه تکريم وغبارروبي
مساجد در سراسر کشور برگزار مي شود .در اين ايام به غبارروبي
و نظافت مساجد پرداخته مي شود تا مساجد آماده ضيافت الهي
ماه مبارک رمضان شوند  .در اين راستا چند نکته را ياد آور
مي شوم .همانطور که همگان اطالع دارند کمتراز سه دهه است که
اين فرهنگ عموميت يافته و هيئت امنا و مردم نماز گزار مساجد به
امر نظافت و پاکيزه کردن درون مساجد در آستانه ماه مبارک رمضان
مي پردازند که بسيار هم پسنديده است  .اما در کنار توجه به ظاهر
و نما وبناي خانه خدا الزم است به غبارروبي از برخي مسائل درون
مساجد هم دقت شود .مسجد براي همه مردم بايد باشد بخصوص
کودکان ،نوجوانان وجوانان  .از صدر اسالم وشخص پيامبر عزيز ما
تا امروز مسجد محور همه فعاليت هاي فرهنگي ،اجتماعي ،هنري
واقتصادي بوده است  .بسياري از چهر ه هاي تاريخي ما حرکت انقالبي
خود را از مسجدآغاز مي کردند .مرحوم آيت اهلل طالقاني در مسجد
هدايت تفسير پرتوي از قرآن ارائه مي کرد  .آيت اهلل مطهري در
مسجد الجوادسخنراني مي نمود وبيشتر کساني که در اين محافل
حضور پيدا مي کردند جوانان دهه سي وچهل بودند .پس جذابيت
مسجد براي نسل جوان بر کسي پوشيده نيست  .امروزه هم با توجه
به هجمه همه جانبه که عليه ما صورت گرفته ،مسجد صرفا محل
عبادت نيست بلکه کار کرد هاي بسياري دارد که بايد به آنها توجه
کرد  .هنوز اعزام هاي جوانان از پايگاه هاي مساجد به سوي جبهه ها
از ياد ها نرفته است  .جمع آوري نياز هاي جبهه و زلزله زدگان از
مساجد بوده است ومسجد بستر خوبي براي تربيت نسل هاست .
امام جماعت هيئت امنا ،بسيج کانون فرهنگي مساجد و ...بايد جذب
کننده نوجوانان و جوانان باشندتا شاهد رخ دادن اتفاقات خوبي
باشيم همچنانکه در گذشته شاهد بوديم  .اگر مساجد به معناي
واقعي آباد شوند بسياري از مشکالت ومعضالت اجتماعي و فرهنگي
رفع خواهد شد  .بايد طرحي نو دراندازيم و نسبت به برنامه هاي
مسجد پوست اندازي کنيم تا جذابيت مساجد نسبت به گذشته
بيشتر شود و براي جوانان ميدان حضور وفعاليت را باز کنيم  .انتظار
مي رود پيشکسوتان و افراد سالخورده که در مساجد حضور پيدا
مي کنند براي اقامه نماز کمي سعه صدر داشته باشند با خوش رويي
با نوجوانان برخورد کنند .نگارنده خاطرم هست که بارها استاد قرائتي
به اين نکته اشاره داشته اند وتاکيد دارند بچه هارا از مساجد بيرون
نکنيد و به آنان ميدان فعاليت بدهيد ،اجازه دهيم در صف اول
نماز نو جوانان هم حضور پيدا کنند .قبل از اينکه شبستان مسجد
را غبارروبي کنيم بايد از اخالق و رفتار خود غبار تکبر و منيت را
بزدايم  .توصيه مي شود هيئت امناي مساجد از جوانان براي حضور
در جلسات دعوت کنند  .اميد است با توجه به آنچه در باال آمد
ماه مبارک رمضان که ماه بهار قرآن است وامسال بهار در بهار شده
دل هاي همه ما قرآني وبهاري گردد و از برکات ماه خدا بيشترين
توشه را برداشت کنيم .

مناقصه شهرداري سمنان

نوبت اول

شهرداري نظرآباد به استناد موافقتنامههاي  1689344به تاريخ  96/11/21و  1738075به تاريخ  96/12/15سازمان برنامه و بودجه استان البرز
در نظر دارد پروژههاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجدالشرايط واگذار نمايد.

مسجد ،صرفا محل عبادت نيست

مديريت ارتباطات و امور بينالملل شهرداري سمنان
آگهي مناقصه عمومي شماره /7/97ش

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات احداث بخشي از شبكه فاضالب  ،خط انتقال و ايستگاه پمپاژ پارك شهرك صنعتي ليا
 -1شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره ( )200971085000007را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي
دولت برگزار نمايد  .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه
سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) بهآدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 -2تاريخ انتشار در سامانه تاريخ شنبه  97/2/22ساعت  15مي باشد.
 -3مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سآيت  :ساعت  15روز شنبه مورخ 97/2/29
 -4مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ساعت  15روز سه شنبه  97/3/8و تسليم فيزيكي ضمانت نامه به كارفرما  :ساعت  10روز چهارشنبه
97/3/9
 -5زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت  11روز چهارشنبه مورخ 97/3/9
 -6اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها :شركت شهركهاي صنعتي استان
قزوين واقع در  :قزوين  ،بلوار آيت ا ...شهيد بهشتي  ،روبروي بوستان دهخدا  ،شماره  ، 166تلفن تماس  028-33354590 :سآيت اينترنتي
www.qazviniec.ir
 -7مبلغ برآورد  21/661/033/895 :ريال است كه بر اساس فهرست بها و اقالم مقطوع سال  1397محاسبه گرديده است.
 -8مبلغ تضمين شركت در مناقصه  1/084/000/000 :ريال مي باشد.
 -9مدت قرارداد  8 :ماه
 -10محل اجراي پروژه  :پارك شهرك صنعتي ليا واقع در كيلومتر  14جاده قزوين به بوئين زهرا
 -11شرايط شركت كنندگان  :دارا بودن رتبه  4آب از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و دارا بودن حداقل يك قرارداد زيرسازي و
آسفالت قابل قياس ( %70از نظر حجم كار و يا از نظر ريالي به تشخيص كارفرما) با موضوع مناقصه همراه با رضآيتنامه و صورتجلسه تحويل كه
پيمانكار راسا با دستگاههاي اجرايي (طبق تعريف ماده  5قانون مديريت خدمات كشوري) طي مدت  5سال گذشته منعقد باشد.
تبصره  :پيمانكاران داراي سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ  80امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در
مناقصه شركت نمايند  ،بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صالحيت الزم مناقصهگر جهت شركت در مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/2/22
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/2/23
خ ش 97/2/22
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