
هشدار ناجا به روزه خواران در ماه رمضان
نی��روی انتظامی در آس��تانه ماه مب��ارک رمضان 

اطالعیه ای صادر کرد.
در اطالعیه ناجا آمده است: به تحقیق پاسداشت 
فضای معنوی و حفظ حرمت این ماه گرانقدر، مستلزم 
همکاری و اهتمام بیش از پیش همه شهروندان است، 
بر این اساس نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
ضم��ن تبریک فرارس��یدن این ماه ب��زرگ، در جهت 
تکریم و تعظیم ش��عائر اسالمی، عموم هموطنان را به 

رعایت نکات زیر دعوت می  کند:
انتظار می رود برای تقویت مراتب خویش��تنداری، 
تحکی��م پیونده��ای ایمان��ی و گس��ترش ارزش های 
اخالقی، هنجارهای دینی و به ویژه عفاف و حجاب در 
محیط های عمومی با دقت بیش��تری از سوی همگان 
رعایت ش��ود. بدیهی است با معدود افرادی که به نحو 
مش��هودی هنجارش��کنی کنند، برخورد قانونی الزم 

صورت خواهد گرفت.
براس��اس احکام نورانی اس��الم، الزم اس��ت تمام 
کس��انی ک��ه دارای عذر ش��رعی هس��تند از خوردن، 
آش��امیدن و استعمال دخانیات در مالء عام خودداری 

کنند.
متصدی��ان هتل ها، میهمان پذیرها، رس��توران های 
بین راه��ی، پایانه ها، فرودگاه ها و ایس��تگاه های راه آهن 
با اخذ مج��وز از مراجع ذی ربط، ضمن رعایت ش��ئون 
اسالمی و پوشش فضای خود، می توانند به مسافران ارائه 
خدمات دهند. سایر رستوران ها و مراکز پذیرایی از اذان 

صبح تا هنگام افطار پذیرای مشتری نخواهند بود.

اطالعیه

معرفی غرفه های برتر نمایشگاه کتاب
غرفه های ناشران برگزیده در بخش های عمومی، 
دانش��گاهی، کودک و نوجوان، آموزش��ی و دیجیتال 

معرفی شدند.
در بخش ناش��ران عمومی انتش��ارات »بنگاه نشر 
و ترجمه کتاب پارس��ه« شایس��ته تقدیر شناخته شد 
و نش��ر »کارنامه« از تهران و انتش��ارات »مرس��ل« از 

کاشان به عنوان غرفه های برتر انتخاب شدند.
 همچنی��ن در بخش دانش��گاهی س��ی و یکمین 
نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران، نشر »رویان پژوه« 

توانست به عنوان غرفه برتر شناخته شود.
 انتش��ارات »واله« نیز در بخش ناشران آموزشی 
به عنوان غرفه برگزیده و انتش��ارات »تخته سیاه« به 

عنوان شایسته تقدیر در این بخش اعالم شد.
 همچنی��ن در بخ��ش ک��ودک و نوج��وان نی��ز 
»انتش��ارات زعفران« به عنوان غرفه شایسته تقدیر و 
»طوطی« از نشر تهران و »حدیث نینوا« از شهرستان 

قم برگزیده شدند.
 غرفه »ایده پردازان عصر نو« نیز در بخش ناشران 
دیجیتال س��ی و یکمین نمایش��گاه بین المللی کتاب 

تهران به عنوان غرفه برتر انتخاب شد.

نمایشگاه
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انق��الب  رهب��ر  مـهربان اسالمی صبح روز یـار 
جمع��ه 21 اردیبهش��ت ماه، به م��دت 
س��ی ویکمین  از  نی��م  و  یک س��اعت 
نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب تهران 

بازدید کردند.
در ای��ن بازدید که آق��ای صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز حضور 
داشت، حضرت آیت اهلل خامنه ای از 50 
غرفه دیدن کردند و ضمن گفت وگو با 
ناشران و ش��نیدن نکات و دغدغه های 
آن��ان در جری��ان تازه های نش��ر قرار 

گرفتند.
حض��رت  اطالع رس��انی  پای��گاه 
آیت اهلل العظم��ی خامنه ای بخش  هایی 
از حاش��یه های این بازدید را منتش��ر 

کرد:

این کتاب را پنجاه سال قبل 
خوانده ام!

در غرف��ه ی نش��ر ن��گاه آق��ا مثل 
همه جا با غرفه دار سالم و علیک کردند. 
حرف های��ی بینش��ان رد و بدل ش��د. 
غرفه دار خواست کتابی را به آقا بدهد. 
آقا لبخند زدند و گفتند: من این کتاب 

را 50 سال پیش خواندم.
را  علوی  ب��زرگ  »چش��مهایشِ« 

می گفتند.

»چش��م هایش« نام رمانی است از 
بزرگ علوی که برای نخس��تین بار در 

سال 1331 شمسی منتشر شد.

کتاب های تازه ای هست که ندیدم
آق��ا وارد نش��ر نی ش��دند. قبلش 
سرش��ان را بلند کردند و اس��م ناش��ر 
را ب��االی غرفه دیدن��د و آرام زیر لب 

گفتند: بشنو از نی...
غرفه دارها س��الم کردند. آقا جواب 
دادند و پرسیدند: »چی دارید؟« درست 
مثل مشتری های دس��ت به نقد. منتظر 
جواب غرفه دار نماندند و خودشان بین 
کتاب ها مشغول شدند به یافتن جواب. 
وزیر کتاب ورق زدن آقا را تماشا می کرد.

آقا س��ری تکان دادن��د و گفتند: 
عق��ب ماندم م��ن از کت��اب! چیزهای 

تازه ای هست که ندیدم.
صالحی گفت: کسی از شما جلوتر 

نیست.
ح��رف آقا ج��دای از اینک��ه جلو 
باش��ند یا عقب، حرف ی��ک کتابخوان 

حرفه ای است...

آقا و غرفه دار!
در یکی از غرفه ها قبل از رس��یدن 
آق��ا، یکی از مدیران دولتی رفت داخل 

غرفه و کنار غرفه دار ایستاد.

وقتی آق��ا رس��یدند، مدیر دولتی 
ش��روع کرد به گزارش دادن درباره ی 
وضعیت این انتشارات. حرفش که تمام 
شد، آقا از غرفه دار اصلی پرسید: فقط 

کتاب ترجمه دارید؟
غرف��ه دار گف��ت: چه��ل درص��د 

کتاب هایمان تألیف است.
مدیر وسط بحث آمد و گفت: باید 
به عرض برس��انم این انتش��ارات چند 
دوره به  عنوان ناش��ر نمونه... آقا رو به 
غرفه دار اصلی پرس��یدند: کتاب جدید 
چی داری��د؟ و غرفه دار ج��واب داد. و 
آقا هم ت��ا آخر فقط خ��ود غرفه دار را 

مخاطب قرار دادند...

»این کتاب به درد ما نمی خورد!«
در غرفه ی انتشارات نورالزهرا)س(، 
آقا کتابی برداش��تند و پرس��یدند: این 
»ریحان��ه  بهش��تی« موضوع��ش چی 

هست؟
غرفه دارد توضی��ح داد که کتابی 
است براساس روایات درباره بچه داری 
از پی��ش از ب��ارداری تا ب��ه دنیا آمدن 

بچه.
آقا به ش��وخی گفتن��د: خب پس 

به درد ما نمی خورد!
ش��نیدند،  ک��ه  آنهای��ی  هم��ه 

خندیدند...

در حالیکه مدیران  یتخــــت جدی��د ش��هری و پا
اعض��ای ش��ورای بده��ی ش��هرداری به 
بانک ها، پیمانکاران و... را 52 هزار میلیارد 
ری��ال اعالم می کنند در همی��ن حال از 
تسویه حسابی سخن می گویند که براساس 

اسناد واقعیت دیگری در میان است.
از سوی اعضای شورای شهر تهران 
و حامیان محمدعلی نجفی تسویه حساب 
5 هزار میلیارد تومانی در شش ماهه دوم 
سال گذشته به عنوان یکی از سندهای 
افتخار او یاد می ش��ود. هرچند این عدد 
در میان مدیران و اعضای ش��ورای شهر 
بین 5 تا 6 هزار میلیارد در نوسان است 
و هیچ گاه از س��وی ای��ن افراد یک عدد 

واحد نقل نشده است.
در  فروردین م��اه  روز 18  نجف��ی 
مراس��می برای افتتاح چن��د طرح در 
منطق��ه 8 اعالم ک��رده ب��ود: »حدود 
6 هزار میلی��ارد توم��ان از بدهی های 
ش��هرداری به بانک ها و پیمانکاران در 
سال گذشته، تس��ویه شد.« در همین 
حال س��میع اهلل مکارم حسینی، معاون 
مالی ش��هرداری نیز که در حال حاضر 
یکی از نامزدهای اصلی تصدی پس��ت 
ش��هرداری اس��ت در اظهارات مختلف 
تس��ویه بدهی ها را که 5 هزار میلیارد 
اعالم کرده، به عنوان یکی از افتخارات 

معاونت خود ارزیابی می کند.
مکارم حسینی در جمع مدیران کل، 
مدیران عامل س��ازمان ها و مش��اوران 
معاون��ت مالی و اقتصاد ش��هری گفته 
اس��ت: »در ش��ش ماه��ه دوم س��ال 
1396 مجموعا مبلغ 5 هزار میلیارد از 
بدهی های شهرداری را پرداخت کردیم 
ک��ه از این می��ان 44 درصد مربوط به 
بانک ه��ا، 21 درصد مرب��وط به دیون 
پیمانکاران و مابقی از مطالبات امالکی 

شهرداری تهران است.«
همچنین محمود صادقی، نماینده 
اصالح طلب مجلس به دیدار نمایندگان 
مجلس و اعضای ش��ورای ش��هر اشاره 
ک��رده ک��ه در آن مکارم؛ سرپرس��ت 
شهرداری بار دیگر از پرداخت بدهی ها 
و تسویه حساب 5200 میلیاردی سخن 
گفته که این عدد 200 میلیارد تومان 
از ادعای قبلیش باالتر اس��ت! صادقی، 
نماینده مردم تهران در توئیتی نوشت: 
»سرپرست شهرداری تهران در جلسه 
نماین��دگان مجلس و اعضای ش��ورای 

شهر گفت: شهرداری را با بدهی فراوان 
و هزینه ماهان��ه 470 میلیارد تحویل 
گرفتیم. با شناسایی مجاری نشتی پول 
ضمن پرداخت حقوق و مزایای معوق، 
400 میلیارد بیم��ه و مالیات معوق و 
5200 میلی��ارد توم��ان از بدهی های 

گذشته را پرداخت کردیم.«
ای��ن س��ند در حالی رق��م خورده 
ک��ه واقعیت ماجرا چیز دیگری اس��ت. 
پرداخت بدهی به بانک ها و پیمانکاران 
در زمان ش��هرداری س��ابق و معاونت 
مالی گذش��ته حس��اب و کتاب ش��ده 
بود و با بانک ش��هر نی��ز توافقاتی برای 

تسویه حساب ها صورت گرفته بود.
بر ای��ن اس��اس و بنا ب��ر توافقات 
ش��هرداری تهران برای پرداخت بخشی 
از حس��اب های خود به بانک ش��هر به 
صورت نقدی و غیرنقدی اقدام می کند.

ق��درت اهلل گودرزی مع��اون مالی 
اداری ش��هرداری س��ابق گفت: تمامی 
محاس��بات و توافق��ات در ش��هرداری 
س��ابق و زمان قالیب��اف برای پرداخت 

5 ه��زار میلیارد توم��ان از بدهی های 
شهرداری صورت پذیرفته و محل این 
پرداخت ها نیز کامال مش��خص ش��ده 
ب��ود. اما ب��ا تغییر مدیریت��ی و حضور 
مکارم حسینی در پست معاونت مالی، 
وی در جری��ان ای��ن پرداخت بدهی ها 
قرار می گیرد ولی به جای اینکه آن را 
ماحصل اقدامات و محاسبات مدیریت 
س��ابق اعالم کند، به عنوان بخش��ی از 
کارنامه و دس��تاورد چند ماهه نجفی و 

خود معرفی می کند.
وی ادام��ه داد: اس��ناد و م��دارک 
کام��ل محاس��بات و مح��ل پرداخت 
بدهی ها در ش��هرداری س��ابق موجود 
اس��ت که براساس آن شهرداری سابق 
این ارق��ام را از محل بودجه غیرنقدی 
و نقدی محاسبه و در فرآیند پرداخت 
قرار داده است. اما زمان پرداخت ها در 
دوره جدید لحاظ می شود و با توجه به 
این ش��هردار جدید و معاونینش آن را 
به عنوان س��ند افتخار علمکردی خود 

ارزیابی می کنند.  فارس

پیامبر صلی اهلل علیه وآله:
 هرکس بداخالق باشد، خودش را عذاب می دهد

و هرکس غم و غصه اش زیاد شود، تنش رنجور می گردد.
نهج الفصاحه ص 766، ح 3002

صداوسیما هر س��ال در ماه مبارک  جــم رمض��ان با س��ریال های مناس��بتی جــام 
میهمان خانه های مردم می شود.

زمان بندی س��ریال های امس��ال ماه رمضان به شرح 
زیر است:

 
شبکه یک: »ِسّر دلبران«

این مجموعه تلویزیونی براس��اس فیلمنامه حس��ین 
حسنی، به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و کارگردانی 
محمدحس��ین لطیفی است که از س��اعت 22:15 روی 

آنتن می رود.
داس��تان ای��ن س��ریال درباره ی��ک روحان��ی )برزو 
ارجمن��د( اس��ت که وارد محله ای در یزد می ش��ود و در 

آنجا درگیر ماجراهای پیچیده ای می شود. 
برزو ارجمند، محمدکاسبی، فرهاد قائمیان، اسماعیل 
محرابی، متین سادات ستوده، جعفر دهقان، کامران تفتی، 
جهانبخش سلطانی، شهین تسلیمی، شهرام عبدلی، رابعه 
مدنی، بهاره افشار، رضاتوکلی، محمد الهی، مختارسائقی، 
افسانه کمالی، فاطمه شکری، نصرت میرعظیمی، حسام 

حسنی و... در این سریال ایفای نقش می کنند.

شبکه دو؛ »پدر«
 مجموع��ه تلویزیونی »پدر« ب��ه کارگردانی بهرنگ 
توفیقی و نویسندگی حامد عنقا، در شب های ماه مبارک 
رمضان از س��اعت 21:30 روی آنتن ش��بکه دو س��یما 

می رود.
در خالصه داس��تان این س��ریال آمده است: »حامد 
پس��ر جوانی اس��ت که طی یک ماجرا درگیر داس��تانی 

عش��قی می ش��ود. او به خاط��ر اعتقادات��ش و پدری که 
برایش الگویی تمام عیار اس��ت، ناچار س��ر یک دو راهی 
قرار می گیرد که باید دس��ت به انتخابی سرنوشت س��از 

بزند...«
از بازیگران اصلی »پدر« می توان به مهدی سلطانی، 
لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رئیسی، مجید 
مشیری، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری، ساناز 
طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطانزاده، 
سیدحس��ام میثاق ب��ا حضور بیژن امکانی��ان و با معرفی 

ریحانه پارسا در نقش لیال اشاره کرد.
 

شبکه سه؛ »رهایم نکن«
مجموع��ه تلویزیون��ی »رهایم نکن« ب��ه کارگردانی 
محمدمهدی عس��گرپور و تهیه کنندگی علی پورکیانی، 
از چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه ساعت 20:40 روی آنتن 

شبکه سه می رود.
در مجموع��ه »رهای��م نک��ن«، امی��ن ت��ارخ، فریبا 
متخصص، محمدرضا هدایتی، مریم بوبانی، مارال فرجاد، 
نیما ش��عبان نژاد، دنیا مدنی، بابک بهشاد، علی استادی، 
معصومه قاسمی پور، ش��یرین آقاکاشی، رحمان باقریان، 
کاظم هژیرآزاد، حسین ملکی، مسعود سخایی، سهی بانو 

ذوالقدر و سودابه جعفرزاد به ایفای نقش می پردازند.
در خالصه داستان »رهایم نکن« آمده است: رسول 
توالیی ب��ه عنوان بزرگتر، محبوب و م��ورد اعتماد چند 
خانواده اس��ت. این اعتماد به واس��طه بازخوانی گذشته 
خدشه دار می شود. خانواده هایی که هر کدام با مشکالتی 
دس��ت و پنجه نرم می کنن��د و درپی یافتن مقصر اصلی 

هستند.  باشگاه خبرنگاران

زمان پخش مجموعه های تلویزیونی ماه مبارک رمضان اعالم شد
آغاز رقابت لطیفی، توفیقی و عسگرپور

رئی��س دادگاه انق��الب می گوی��د  ن ا خیابان میـــــز آشوب های  متهمان  پرونده 
پاس��داران از دادس��را رسیده و تعیین ش��عبه شده و از 

هفته های آینده، محاکمه متهمان آغاز می شود.
حجت االس��الم موس��ی غضنفرآبادی درباره آخرین 
وضعیت پرونده متهمان آش��وب های خیابان پاس��داران 
گفت ک��ه هنوز ای��ن پرونده ها منتهی ب��ه صدور حکم 
نشده است. وی افزود: پرونده ها از دادسرا واصل و برخی 
تعیین ش��عبه ش��ده و کارهای اولیه صورت گرفته است 
 و محاکم��ه متهم��ان از هفته های آینده آغاز می ش��ود.

به گفته وی اخالل در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علیه 
امنیت ملی از جمله اتهامات متهمان این پرونده هاست. 

وی گفته که بخش��ی از پرونده ها برای رس��یدگی به 
ش��عبه 15 دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع 
شده و بخشی دیگر نیز به سایر شعبات ارسال شده است.

پیش��تر محمدرضا ثالث یکی از متهمان آشوب های 
خیابان پاس��داران که س��وار اتوبوس ش��ده و س��ه تن از 
مأموران نیروی انتظامی را زیر گرفته و به شهادت رسانده 
بود، در ش��عبه نهم دادگاه کیفری یک اس��تان تهران به 
ریاس��ت قاضی محمدی کشکولی به اتهام قتل عمد سه 
مامور ناجا محاکمه و به قصاص نفس محکوم ش��د. حکم 
قصاص این فرد در دیوان عالی کش��ور م��ورد تایید قرار 
گرفت و به گفته وکیل مدافع ثالث، در مرحله استیذان از 

رئیس قوه قضاییه برای اجرای حکم است.  تسنیم

زمان محاكمه متهمان آشوب های خیابان پاسداران

ت دوم
نوب

فراخوان مناقصه عمومى (دو مرحله اى) شماره 97/13

روابط عمومى شركت سهامى برق منطقه اى كرمان

شركت سهامى برق منطقه اى كرمان (به عنوان دستگاه مناقصه گزار) در نظر دارد مناقصه خريد كليد و سكسيونرهاى پست هاى فوق توزيع 132/20 كيلوولت فارياب 2 ، قلعه 

گنج 2 ، جيرفت 3 ، رفسنجان 1 و ريگان به شماره ثبت 200971406000008 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت 

اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 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.

تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 12 ظهر روز يك شنبه مورخ  97/2/23

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 97/2/27

آخرين مهلت بارگذارى اسناد مناقصه و پاكتهاى پيشنهادى : تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 97/3/12

مهلت ارسال اصل اسناد مناقصه و پاكتهاى پيشنهادى: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 97/3/12

زمان و محل بازگشايى پاكات مناقصه: ساعت 11 روز يك شنبه مورخ 97/3/13

ساختمان شماره يك ، طبقه دوم (اتاق كنفرانس) شركت سهامى برق منطقه اى كرمان

محل تحويل پاكات مناقصه: كرمان، بلوار شهيد عباسپور ، اداره دبيرخانه شركت سهامى برق منطقه اى كرمان كدپستى: 7614653143

تذكر مهم: تحويل يك نسخه اصل پاكتهاى الف و ج به صورت الك و مهر شده به آدرس فوق الذكر الزامى مى باشد.

مبلغ و نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ 2/335/890/000 ريال به صورت يك يا تركيبى از ضمانتنامه هاى مندرج در ذيل:

- رسيد واريز وجه به شماره حساب 2175093806008 بانك ملى ايران – شعبه برق منطقه اى كرمان

- ضمانتنامه بانكى و يا ضمانتنامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى هستند.

- ساير ضمانتنامه هاى مقرر در بندهاى (پ) ، (ج) ، (چ) ، (ح) ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/9/22

- به پيشنهادهايى كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط ، مخدوش، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصى و نظاير آن و پيشنهادهائى كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى 

واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمناً اين آگهى در سايت اينترنتى به آدرسهاى www.krec.co.ir  ، http://iets.mporg.ir ، WWW.Tavanir.org.ir در دسترس مى باشد.

شناسه آگهى:175099

حاشیه های بازدید رهبر معظم انقالب از سی ویکمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران

اینکتاببهدردمانمیخورد
5000 میلیارد تسویه بدهی های شهرداری سابق از ادعا تا واقعیت

کارنامهسازیمیلیاردرها

انتخاب شهردار فراجناحی باشد
در  نخبگان  ظرفیت  از  باید  گفت:  تهران  شهر  چهارم  شورای  عضو 
مدیریت شهری استفاده شود و آیندگان شهرداری انتخاب کنند که متخصص 

و شایسته باشد.
ابوالفضل قناعتی درخصوص دو گزینه انتخاب شده برای شهرداری تهران 
گفت: امیدوارم زمانی فرا برسد که انتخاب های ما براساس شایسته ساالری 
و استفاده از نخبگان باشد. این توقع هم از اصولگرایان و هم اصالح طلبان 
وجود دارد که به جای جریانی رأی دادن در آینده انتخاب های فراجناحی انجام 
داده و افرادی را برگزینند که بتوانند به خوبی شهر را اداره کند. این نکته 
خطاب به خودمان هم هست و ثبت می شود و باید نسبت به آن پاسخ دهیم. 

امیدوارم در آینده تمام انتخاب ها به جای جریانی بودن، تخصصی باشد.
سطح  گزینه ها  از  یکی  گزینه،  دو  کاری  سوابق  براساس  افزود:  وی 
تخصص و مدیریتش مناسب با شهرداری تهران است و می توان امیدوار بود 
مشکالت شهر را در حوزه های مختلف از جمله عمرانی، شهرسازی و خدمات 
شهری بشناسد. گزینه دیگر نیز تنها در یک حوزه تخصص دارد که به نظر 
می آید باید فردی انتخاب شود که مدیریت گسترده تری داشته و هرچند ما 
تنها می توانیم براساس سوابق اظهارنظر کنیم و مشخص نیست در میدان 
عمل این افراد، چه توانایی هایی داشته باشند. در کل اگر شهردار تهران 
نسبت به مسائل شهرداری توجیه نباشد حتماً دور می خورد بنابراین باید 

شهرداری انتخاب شود که به تمامی حوزه ها مسلط باشد.  مهر

نمای نزدیک


