تیترها
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فادیبودیه،تحلیلگر لبنانی
درگفتوگوبا «رسالت»:

به بهانه  ۱۲بهمن و آغاز جشنهای
دهه مبارک فجر بررسی شد؛

گام دوم انقالب
محکمتر  از گام نخست

پایان صبر استراتژیک
3
وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی
در اجرای قانون پاسکار می کنند؛ پ

رون
ده

4

وقتی بایدن طرفدار حقوق بشر میشود!

نقشدموکراتها
درنسلکشییمنیها

9
بسترهایزمانیومکانیبربروزخشمتأثیرگذاراست؛

دومینویخشم
درسطحجامعه
10

رویکردهای فرهنگی
در تحقق انقالب اسالمی بررسی شد؛

فرهنگسازی

سرمشقانقالباسالمی

قدرتمقاومت
وابستهبهجابهجاییقدرت
در آمریکانیست

حیاتمتألّهانه
@ Resalatplus

بررسی اظهارات وزیرامورخارجه جدید آمریکا درمورد بازگشت ایران به برجام؛

گروکشی؛استراتژی
همیشگیآمریکا
ی گی���ردواص���رار بر
وامتی���ازیدس���تآنه���ارانم 
بازگش���تهمهجانب���هآمری���کابهای���نتوافقنامه
اس���ت ،درصدد خواهند بود که خود را خواهان
بازگشتبهبرجامنشاندهند،اماچهبازگشتی!
بازگشتی که ابتدا جمهوری اسالمی ایران ،آن را
تحققبخشدودرراستایاجرایتعهداتبرجامی
گامبرداردوسپسآمریکاواردمیدانشودواعالم
کند که به شرط و شروط مختلف ازجمله توقف
فعالیت و ساخت موشکی و کاهش توان دفاعی
وهمچنی���نتوق���ففعالیتهاونفوذمنطقهای
ی گردد .گزینهای که به نظر
ایران ،به برجام بازم 
میرسدازهما کنوندولتمردانبایدندرحال
چیدنپاز لهایآنهستند.چرا کهمیدانندا گر
جمهوری اسالمی ایران ابتدا به برجام بازگردد و
تعهداتشرااجرایی کند،بسیاریازاقداماتی که
پ���ساز خ���روجآنهااز برجامانجامدادهمتوقف
وحتیا گرهمباش���رطوش���روطآمریکامخالفت
کن���د،ازلح���اظهس���تهایوحت���یعلمیبس���یار
عقب خواهد افتاد .حتی بیش���تر از این  5س���الی
ک���ه وقتم���ان را برای برجام تل���ف کردیم و به زعم
دولتهای غربی حدود  20س���ال در زمینههای
مختلف عقب افتادیم.

هن���وز ی���کم���اهنش���ده ک���هدول���تجدی���د
درآمری���کاب���رس���رکارآم���دهاس���تامابس���یار
زودت���ر از آنچ���ه انتظار میرف���ت ،مقامات دولت
ج���و بای���دن درمورد نق���ض برجام توس���ط ایران
اظهارنظ���رمیکنن���د.توافقی ک���هآمریکابیشاز
 3س���ال پیش از آن خارج ش���د .جدای از اینکه
رئیسجمه���ور س���ابق آمریکا برجام را در ش���بکه
رسمیتلویزیونپاره کرد،به گفتهوزیرامورخارجه
کشورماناینتوافقنامهدردولتپیشازترامپ،
یعنی بارا ک اوباما نیز نقض ش���ده بود .بنابراین
پاره کردنآنتوسطرئیسجمهور وقتودیوانه
آمریکا،ایرانرابهبرداشت گامهای کاهشتعهدات
برجامیواداشت .گامهایی کهمرحلهبهمرحله
از ح���دود2س���البع���داز خروجآمری���کااز برجام،
عملیاتی شد.تا پیش از انتخابات آمریکا و سرکار
آمدن بایدن در کاخ سفید ،کارشناسان معتقد
بودند که چه ترامپ و چه بایدن انتخاب شوند،
گزینه احتمالی که این کش���ور برای بازگش���ت به
برجاماز آناس���تفادهمیکند ،گروکش���یخواهد
بود .باتوجه به اینکه آمریکا میداند ایران تحت
هیچ ش���رایطی بر سر مس���ائل موشکی ،دفاعی و
فعالیتهای منطقهای وارد مذا کره نمیش���ود

«رسالت» از اثربخشی واکسن «کووایران»
در برابر گونه جهشیافته ویروس کرونا گزارش میدهد؛

غلبه واکسنایرانی
بر ویروسانگلیسی

2

سفر وزیر امورخارجه به منطقه  قفقاز جنوبی و روسیه بررسی شد؛

12

محمدكاظم انبارلویی

ایرانبهدنبال
عمقبخشیدن
بهروابطمنطقهایاست
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یادداشت

توپقانونمالیات
ازخانههایخالی
درزمیندولتیها

شهریارحیدری،نایبرئیس
کمیسیون امنیتملیدرمجلس:

اتحادایرانباکشورهایمنطقه
علیهمداخلهگرانفرامنطقهای

ادامه از همین صفحه
مدرنیسم آمده بود به «حیات متألهانه انسان» پایان دهد و اصالت را از خدا نفی و
به انسان نسبت دهد .از دل این تفكر شرکآلود و كفرآمیز ،انسان تراز فاشیسم ظهور
كرد .نوع رقیقتر این تفكر در سوسیالیسم و كاپیتالیسم به بازار اندیشه آمد كه اولی و
دومی در اواخر قرن بیستم جوانمرگ شدند و سومی در همین دو دهه اول هزاره سوم
ی كند.
آثار افول و فروپاشی خود را تجربه م 
ظهورامامخمینی(ره)درقرنماوپدیداریانقالباسالمی،ابطالتئوریهایفیلسوفان
عصر مدرنیسم در باب «انسان»« ،جهان» و «تاریخ» بود .انقالب اسالمی متضمن
ّ
«حیات متألهانه» و نقطه عطف در تعریف انسان در فلسفههای رایج جهان است.
خداوند رحمت كند حسین پسر غالمحسین یوسفاللهی ،هم او كه شهید قاسم
سلیمانیوصیت كرداورا كنارقبرویدفن كنند.یکجمله كلیدیدروصیتنامهشهید
حسین یوسفاللهی وجود دارد كه اقیانوسی از معارف الهی در آن نهفته است.
او مینویسد«:خوشا به حال كسانی كه از دنیا همان را گرفتند كه به درد آخرتشان
میخورد و بقیه را برای اهل دنیا وا گذاردند».
این جمله كوتاه نشان می دهد فهم و ادرا ک وی از حیات انسانی بوی «ابدیت» و
«قیامت» میدهد .این اوج خداخواهی و خداجویی است و شیرینی ذوق تأله در
افكار او موج میزند.
امام خمینی(ره) كه در روزهای نخستین نهضت اسالمی در سال  42زیر تیغ
ن
شماتت اغیار قرار داشت و به او می گفتند :شما كه اعالم نبرد با شاه مملكت با آ 
همه پشتیبانی شرق و غرب عالم كردهای ،لشكر و حشم تو كجاست؟! او میفرمود:
لشكریان من در گهوارهها هستند! سالهای  56و  57این لشكر الهی چون سیل در
خیابانها جاری شد و بساط یک امپراطوری 2500ساله را جمع كرد و به زبالهدان
تاریخ انداخت .از آن جوانان پا كباخته با دست خالی ،امروز لشكرهایی پدید آمده
كه ستون فقرات ابرقدرتها را به لرزه درآوردند و تفكر شر ک ،كفر و الحاد را در اندیشه
انسان معاصر دفن كردند.
شهیدقاسمسلیمانییكیازهمانبچههایدهه40است.وصیتنامهسیاسی–الهی

او پر از اندیشه خداخواهی و خداجویی است .وصیتنامه وی یک مانیفست كامل در
باب«حیاتمتألهانه»است.اونهدر قامتیکسردار همیشهپیروزو یکژنرالشجاع
و پرقدرت نظامی ،بلكه در قامت یک حكیم و فیلسوف ،ظاهر شده و دریافتهای
ّ
خود را با ذوق تأله از انسان ،جهان و تاریخ ،سخاوتمندانه با نثری بدیع و خواندنی در
اختیارنسلماوبشریتقرارمیدهد.دههاهزارشهیددرحاشیهشهرهادرآرامستانها
آرمیدهاند.آنهاتاابدرزقوروزیشانعندربهمتضمیناستومایهاستقالل،شرف
و عزت ملت ایران در تاریخ معاصر هستند.
وصیتنامه حاجقاسم ،زبان حال شهیدان انقالب است .سنگنوشته قبور آنها
سند این سخن است.
ی كنیم كه اندیشه امامین انقالب از مرزهای
ی كنیم در عصری زندگی م 
ما افتخار م 
جغرافیای ایران بیرون رفته و پنج قاره زمین را درهم نوردیده و حیات متألهانه انسان
ی كند.
را نمایندگی م 
ی كنیم در نیم قرن گذشته همنفس شهیدانی بودهایم كه قهقهه مستانه
افتخار م 
آنان جهان ما و عالم برزخ را پر كرده و در قیامت به عنوان گل سرسبد امم گذشته در
صحرای محشر جایگاه ویژهای دارند و افتخار امت اسالم هستند.
كار عظیم و سترگ امامخمینی(ره) پردهبرداری از «حیات متألهانه انسان» در
قرن ما ،آن هم از زیر آواری از گرد و غبار شرک ،كفر و الحاد ناشی از مفاهیم مسموم
مدرنیسم است.
غربزدگان ،منورالفكرهای هذیان گوی ،بزکكنندگان چهره پیر ،زشت و فرتوت
دموكراسی لیبرال و آمریكای در حال افول نمیتوانند از ظهور «انسان متأله» در عصر
ما جلوگیری كنند .ندای خداخواهی ،خداجویی و اندیشیدن به حیات ابدی انسان
از پنج قاره جهان بلند است .امامین انقالب و ملت ایران و شهدای انقالب این صدا
ی كنند .این صدا پس از گذشت  42سال از پیروزی انقالب
را در عصر ما نمایندگی م 
رساتر از همیشه در جهان شنیده میشود.
پینوشت:
 -1حیات حقیقی انسان در قرآن – آیتاهلل جوادی آملی – جلد  – 15صفحات  16 ،15و 17

پرواز جنگنده F -۳۵در آسمان ایران کذب است
یکمقامآ گاهورودجنگند هF-۳۵بهآسمانایرانرارد کرد.به گزارشتسنیم،نیمهشب
شنبه شنیده شدن صدای آژیر خطر در یکی از مناطق غرب تهران و همزمان ،پرواز
مشکوک یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی ترکیه ،در فضای
عمومی خبرساز شد.
این اتفاق نادر گمانهزنیهای زیادی را در فضای مجازی در پی داشت ازجمله احتمال
حمالت سایبری ،احتمال حمله نظامی ،وقوع انفجار و آتشسوزی در فرودگاه امام و
برخی نقاط تهران و البته ورود جنگنده F- ۳۵رژیم صهیونیستی به آسمان ایران.
دقایقی پس از این ماجرا ،حمید گودرزی ،معاون امنیتی استاندار تهران در گفتوگو با
تسنیم،صدایمشکوکرابهدلیلاختاللدرسیستمصوتیوهشداریکیازمرا کزمستقر
در غرب تهران عنوان و تأ کید کرد که این مسئله هیچ جنبه امنیتی نداشته است.
روابطعمومیفرودگاهامامخمینی(ره)نیزدر اطالعیهایعنوان کرد کهتغییرمسیرپرواز
هواپیمای ترکیشایر بهدلیل شرایط بد جوی در فرودگاه بوده است که خلبان تصمیم
میگیرد بهجای فرود در این فرودگاه به با کو برود.
در همین رابطه ،یک مقام آ گاه در نیروهای مسلح نیز در گفتوگو با خبرنگار دفاعی
تسنیم ،شایعه ورود جنگندههای اسرائیلی در آسمان کشور را تکذیب کرد و گفت :اين
ماجرا هیچ ارتباطی با تهدیدات هوایی که منجر به فعال شدن سیستم پدافند هوایی
کشور بشود نداشته است.در خردادماه سال  97شایعهای مبنی بر ورود  2فروند از این
جنگنده به آسمان ایران و گشتزنی آنها در مرکز کشور منتشر شد درحالی که حتی
بررسی توانمندیهای این جنگنده نیز نادرست بودن آن را نشان میداد.
برایمثال،شعاععملیاتیجنگندهF-۳۵درحالتعملیاتی،حدودا 1200کیلومتراست
که این میزان ُبرد ،حتی ا گر هواپیما در باالترین ارتفاع بهمنظور کاهش مصرف سوخت
حرکت و مسیر کامال مستقیم را هم طی کند،کفاف رسیدن به مرکز ایران را نمیدهد.
این جنگنده باید برای انجام این عملیات ادعایی ،یا بر فراز آسمان و یا روی زمین در
یکی از کشورهای همسایه اقدام به سوختگیری کند که در این صورت امکان پنهان
نگاهداشتنعملیاتمقدورنیست.موضوعرادارگریزیااستیلزبونپرندهها(باسرنشین

خبر

و بدون سرنشین) همواره یکی از دغدغههای اصلی و مهم کمپانیهای سازنده و
بهکارگیرندگان آنهاست چرا که امروزه با طراحی و ساخت انواع سامانههای پیشرفته
راداری بسیاری از پرندهها بهراحتی قابل کشف و رهگیری هستند.
اصوال هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند هواپیمایی با قابلیت صددرصدی پنهان
ماندن از رادارها را ساخته است ،درواقع رقابت در این عرصه بر سر میزان پنهان ماندن
از دید رادارهاست.
هر هواپیما (و هر جسم دیگری در زمین ،دریا و هوا) دارای حجمی است که این حجم در
رادارها قابل مشاهده است که به آن سطح مقطع راداری یا  RCSگفته میشود.
در سیستم پدافند هوایی کشورمان نیز امروزه با بهکارگیری انواع رادارهای پیشرفته از
جملهنبو ،کاستاونمونههایدیگربعضابومی،اینامکانوجوددارد کهپیشرفتهترین
تجهیزات کشف و رهگیری شوند.
برای نمونه ،در آذرماه سال  90هواپیمای بدون سرنشین  170-RQآمریکایی در حالی
در تور پدافند هوایی کشورمان گرفتار شد که این پرنده محصول یکی از پرهزینهترین و
محرمانهترین پروژههای تاریخ نظامی آمریکا بود.
اینهواپیمایبدونسرنشینعالوهبرقابلیتهایمنحصربهفرددر حوزهشناسایی،از
توانمندیفوقالعادهپنهانکارینیزبرخورداربودولینهایتادردامپدافندهوایی کشورمان
گرفتارشد.جنگنده،F-۳۵جنگندهنسل5ساختآمریکاومحصولیکیازپرهزینهترین
پروژههای نظامی این کشور است که البته مخالفینی هم در داخل دارد.
آمریکااینجنگندهرادرحالیساخت کهاز جنگندهرپتور F-22نیزبهصورتاختصاصی
در ارتش خود بهره میبرد و جنگنده  F- ۳۵در واقع با نگاه به صادرات و فروش به دیگر
کشورها ساخته شد و آمریکا آن را به برخی همپیمانان و دوستان خود ازجمله رژیم
صهیونیستینیزفروختهاست.موضوعفروشاینجنگندهبه کشور اماراتدر روزهای
اخیروپساز روی کار آمدنبایدندر آمریکاخبرساز شدهاستچرا کهدولتجدیدآمریکا
فعال قرارداد فروش این هواپیما به امارات را که در زمان ریاست جمهوری ترامپ بسته
شده بود ،معلق کرده است.

دههفجر،ایامورودنوربهتاریخظلمتوتباهی
و پایان حكومت ش����اهان و تبهكاران در ایران
اس����ت .روز خروج دیو و ورود فرش����تگان الهی
در س����رزمینماست.امامخمینی(ره) كهبود
وچه كرد؟اینس����ؤالیاس����ت كهمردمجهان
در اواخر قرن بیس����تم خس����ته از تفكر الحادی
فیلسوفنماهای كفروشر کمدرنیتهبودند،
از خود میپرسیدند!
ق ��رار ب���ود آخ���ر تاریخ بش���ر براس���اس آموزههای
فاشیس���م،سوسیالیس���موس���رمایهداری كفر،
شر ک،الحادوبیدینیباشد،امااینها مقدمه
ظه���ور انس���انیجدی���دب���اذوق«تأل���ه»وحیات
ّ
«متألهانه» شد.
ت ��اقب���لاز ظهور انقالباس�ل�امی،فیلس ��وفانو
حكیماندر تعریفانسان،آنرااز جنسحیوان
ی گفتند:انسانحیوانیاست
میدانس���تندوم 
ناطق،ابزارس���از،سیاس���یو...امااز دلتفكرات
الحادی قرن  19و  20تعریفی از انسان بیرون آمد
كه همه این نظریات را باطل اعالم كرد.
خداون���د به عمر علمی حضرت آیتاهلل جوادی
آمل���یبرك���تبده���د.نظری���ه«انس���انمتأل ��ه»و
ّ
«حیاتمتألهانهانس���ان»تفسیرواقعیانقالب
اسالمیوتصویرواقعیحقیقتوجودیانسان
در قرن ما شد.
اومیفرماید«:آنچهبهعنوانجنسوفصل«انسان»
ازقرآنبهدستمیآید،تعبیر ّ
«حیمتأله»است.
جنسحقیقی،انسان ّ
«حی»وفصلواقعیانسان
«متأله»بودناوس ��ت.انس ��انبرخالفحیوان ،
یش ��ود .یک حیات ابدی دارد،
با مردن نابود نم 
پس از جنس حیوان نیس ��ت .فصل ّ
ممیز انسان
در فرهنگقرآنواس�ل�ام،ناش ��یاز «تأله»است.
هیچچیزجزخدااضطرابانسانرافرونمینشاند.
خداوندانسانرافطرتا ّ
«حیمتأله»آفریدهاست.
انس ��ان دارای یک س ��اختار ملكوتی مش ��تمل بر
بهتری ��نمادهوزیباترینصورتاس ��ت.انس ��ان
یک زنده خداجوی و خداخواه است كه با مرگ از
نشئهدنیاییبهمرحلهبرزخیوسپسفرابرزخی
منتقل میشود .این حیثیت انتقال او را حتی از
ی كند)1(».
فرشتگان متمایز م 
پیامانقالبصنعتیدر غرباینبود«خدامرده
اس���ت»وانس���انهمانخداست.خداراانسان
آفریده،نهاین كهانسانآفریدهخداست!از دل
اینتفكر كفرآمیز،دوجنگجهانیبیرونآمد كه
میلیونها انسان را به كام مرگ فرستاد.
1

10

2

حیاتمتألّهانه

سرمقاله

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یكمرحلهای
(همراه با ارزیابی كیفی) شماره /28ع99/
نوبت دوم

بانك كشاورزی براساس قانون برگزاری مناقصات و بنا بر آییننامه اجرایی بند ج ماده  12قانون مذكور ،در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه
ن كنندگان صاحب صالحیت و دارای سوابق كاری درخصوص موضوع مناقصه در
عمومی یكمرحلهای همراه با ارزیابی كیفی ،از طریق تامی 
بستر سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) تحت شماره  2099001024000036به شر ح زیر اقدام نماید:
ه گزار:بانك كشاورزیبهآدرستهران،بزرگراهجاللآلاحمد،نبشخیابانپاتریسلومومبا،پالك،247ساختمان
)1نامونشانیدستگاهمناقص 
مركزی ،طبقه پنجم ،ادار ه كل تداركات و خدمات اجرایی
 )2موضوع مناقصه :خرید سرور و تجهیزات شبكه جهت راهاندازی سایت mirror
 )3مدت و محل اجرا :محل و مدتزمان انجام كار به شر ح اسناد مناقصه میباشد.
 )4نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه :یك فقره ضمانتنامه بانكی (به غیر از بانك كشاورزی) دارای حداقل  3ماه اعتبار و یا واریز وجه به
حساب شماره ( 854579856قابل پرداخت در كلیه شعب بانك كشاورزی) به میزان  19/700/000/000ریال (نوزده میلیارد و هفتصد میلیون
ریال) به نام ادار ه كل تداركات و خدمات اجرایی بانك كشاورزی
 )5نحوه دریافت اسناد استعالم :كلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس
ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذكور و دریافت
 www.setadian.irانجام خواهد شد و الزم است مناقص 
ن كنندگان صاحب صالحیت
گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی ،از تامی 
كه حداقل امتیاز كیفی الزم را كسب نموده باشند جهت حضور در جلسه گشایش پا كات دعوت به عمل خواهد آمد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه021-41934 :
 )6مهلت دریافت اسناد مناقصه :تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه مورخ  99/11/11بوده و متقاضیان میتوانند حدا كثر تا
ساعت  16روز پنجشنبه مورخ  99/11/16اسناد استعالم ارزیابی كیفی را از سامانه ستاد دریافت نمایند.
 )7مهلت ارسال پاسخ :حدا كثر تا ساعت  16روز شنبه مورخ 99/12/02
 )8سایر موارد
 فراخوان ارزیابی كیفی از طریق پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات  http://iets.mporg.irنیز اطالعرسانی خواهد شد. هزینه فروش اسناد مناقصه  1/000/000ریال میباشد. هزینه چاپ و نشر آ گهی مناقصه (نوبت اول و دوم) به عهده برنده مناقصه میباشد.تاریخ انتشار نوبت اول99/11/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/12 :
م الف  3451شناسه آ گهی 1079476
دت99/11/12 :

اداره كل تداركات و خدمات اجرایی

آ گهی تجدید مزایده عمومی فروش اموال اداری اسقاطی

وزارت نیرو
شركت مدیریت منابع آب ایران
شركت آب منطقهای آذربایجانغربی

نوبت دوم

نهای اداری اسقاطی( از قبیل كامپیوتر ،پرینتر و )...از محل اعتبارات جاری و طر حهای عمرانی
 موضوع تجدید مزایده :فروش اموال اداری اسقاطی چوبی و فلزی (از قبیل میز ،كمد ،صندلی) و ماشی  دستگاه مزایدهگزار :شركت آب منطقهای آذربایجانغربی به نشانی ارومیه ،بلوار شهید باهنر ،تلفن 044-33440092مهلت زمانی تجدید مزایده
دریافت اسناد و بازدید
ارائه پاكات تضمین
پیشنهاد قیمت

بازگشایی پاكات

شروع

جاری

 8صبح 99/11/12

 8صبح 99/11/20

 8صبح 99/11/20

اتمام

 12ظهر 99/11/23

 8صبح 99/11/18

 9صبح 99/11/25

 9صبح 99/11/12

 9صبح 99/11/30

 10صبح 99/11/30

شروع

طرح

اتمام

 12ظهر 99/11/28
 9صبح 99/12/05

 8صبح 99/11/25
 10صبح 99/12/05

 9صبح 99/12/05

های آذربایجانغربی و (بارگذاری در سامانه
 محل ارائه پا كت تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار :دبیرخانه حراست و امور محرمانه شركت به نشانی :ارومیه ،بلوار شهید باهنر ،دبیرخانه حراست و امور محرمانه شركت آب منطق ستادیران)
های آذربایجانغربی
 محل بازگشایی پیشنهادات :سالن اجتماعات شركت آب منطق  سایر اطالعات تكمیلی در سامانه ستادایران به نشانی www.setadiran.ir :در بخش اسناد تجدید مزایده موجود میباشد. اطالعات تماس دستگاه مزایدهگزار جهت اطالعات درخصوص اسناد مزایده و ارائه پا كت تضامین ،شماره تلفن تماس04431987381 : اطالعات تماس سامانه ستادایران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و پاسخ به سواالت021-41934 :تاریخ انتشار نوبت اول99/11/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/11/12 :
خ ش         99/11/9 :شناسه آ گهی 1086065

شركت آب منطقهای آذربایجانغربی

