
»روز قدس نشان                دهنده        صف                بندی حق و باطل و صف                بندی 
ع��دل در مقابل ظلم اس��ت«. رهبر معظ��م انقالب)مدظله 

العالی(
امروزه جهان ش��اهد فجیع ترین اقدامات ضدبشری از سوی 
نظام سلطه )آمریکا، رژیم صیهونیستی و ....( در نقاط مختلف 
از جمله در فلس��طین است. باید بر این نکته ناکید نمود که 
سرزمین فلسطین به نماد نقض حقوق بشر در جهان تبدیل 
ش��ده است. بیش از 70 سال است که ملت فلسطین قربانی 
تجاوزگری و زورگویی قدرت های بزرگ و انواع تهدیدات و 
تهاجم های یکجانبه و غیرقانونی به ویژه صهیونیسم جهانی 
ق��رار گرفته و حتی طب��ق قوانین بین الملل��ی از حق دفاع 
مش��روع خود نیز در برابر متجاوزان محروم گردیده است و 
حتی گروهی از ساکنان این سرزمین در کرانه باختری و نوار 

غزه تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارند.
از آنجایی ک��ه فطرت های پاک بش��ری و آزادی خواه هیچ 
گونه ظلم و س��تمی را در اقصی نق��اط جهان بر نمی تابند؛ 
بنیانگذار کبیر انقالب اس��المی حض��رت امام خمینی )ره( 
برای مقابله با اقدامات شیطانی رژیم صهیونیستی و حامیان 
آن در آواره کردن مردم ستمدیده فلسطین و کشتار آنان و 

نی��ز آگاه کردن وجدان های بیدار جهانیان، جمعه آخر ماه 
رمضان هر سال را »روز جهانی قدس« نامگذاری کردند.

در ط��ول ای��ن س��ال ها آزادی خواه��ان زی��ادی در جهان 
علی رغم فش��ارهای موجود به تبیی��ن جنایت های وارده بر 
م��ردم فلس��طین و اقدامات غیرقانونی و غیر انس��انی رژیم 
صهیونیس��تی پرداخته اند، اما فش��ارهای نظامی و سیاسی 
هم��واره مانع این اقدامات در جه��ان بوده اند و حتی برخی 
دولت های نیز در برابر این رژیم جعلی س��کوت و همراهی 

کرده اند.
 تمامی کارشناس��ان بر این ام��ر اتفاق نظر دارند که بحران 
فلس��طین هم بعد اس��المی دارد و هم بعد انسانی. قطعاً در 
جهان اس��الم امکان ایجاد یک بس��یج سیاس��ی برای آزاد 
سازی کشور فلس��طین و شهر بیت المقدس و حرم شریف 
قدس و مس��جد االقصی به عنوان قبله نخست اسالم وجود 
دارد ام��ا در خارج از جهان اس��الم بعد انس��انی مهمترین 
بعدی اس��ت که می تواند جوامع دیگ��ر را به صحنه بیاورد؛ 
زیرا نیمی از س��اکنان در خارج از س��رزمین فلسطین و در 
ش��رایط آوارگی ق��رار دارد و نیم دیگر آن یا تحت اش��غال 
اس��ت و یا تحت ش��رایط تبعیض ن��ژادی ق��رار دارد. این 

ش��رایط غیرانس��انی برای هیچ کس قابل قبول نیست. آزاد 
سازی فلسطین و تغییر این شرایط می تواند در جوامع غیر 
اس��المی پای��گاه پیدا کند.  باید بر این نکته اذعان داش��ت 
که پایه روز جهانی قدس تفکر وحدت امت اس��المی است. 
وحدت امت اسالمی ظرفیت های جدیدی را ایجاد می کند. 
فلسطین به عنوان یک اولویت امت اسالمی می تواند آغازی 
بر این تئوری باش��د. یعنی اگر جهان اسالم با وحدت امت 
موفق ش��دند تغییری در معادله فلسطین پدیدآورند؛ قطعاً 
ای��ن ظرفیت در آینده و در حمایت از منافع جهان اس��الم 

تصمیم ساز خواهد بود.
در پایان می توان بر این امر تاکید داشت که روز قدس، نماد 
آزادي خواهي، ظلم ستیزي، وحدت و همدلي امت اسالمي 
و آزادی خواه��ان جهان اس��ت. روز جهانی قدس به عنوان 
نمادی بین المللی در راس��تای حمایت از حقوق انکار ناپذیر 
مردم مظلوم فلس��طین، چنان جنبه جهانی به خود گرفته 
اس��ت که نمی توان آن را نادیده انگاشت و  به فضل الهی و 
به تعبیر رهبر حکی��م انقالب  این حرکت عظیم در دنیای 
اسالم روز به روز جا افتاده تر شده است و گسترش بیشتری 

پیدا کرده است.

 امارات:  روزنامه فرامنطقه ای »القدس العربی«، 
گزارش داد که ده ها معترض در ابوظبی دس��تگیر 
ش��دند. القدس العربی نوشت، فیلم هایی در فضای 
مجازی منتشر ش��ده است و نشان می دهد منطقه 
»مصف��ح« در ش��هرک صنعت��ی ابوظب��ی ش��اهد 
اعتراض��ات بوده اس��ت.القدس العربی همچنین به 
نقل از شبکه های اجتماعی نوشت که برخی از این 
اعترضات شرکت موسوم به »سواعد« را هدف قرار 

داده بودند.
 چین: دول��ت چین در واکنش به نامه ارس��الی 
دونالد ترامپ به مدیر س��ازمان جهانی بهداشت، از 
آمریکا خواس��ت به جای اتهام زنی ها علیه چین به 
تعهدات بین المللی خود پایبند باشد.وزارت خارجه 
چی��ن در واکنش به نام��ه ارس��الی رئیس جمهور 
آمریکا برای مدیر س��ازمان جهانی بهداشت و تکرار 
اتهام زنی های اخیر واش��نگتن به پکن درباره شیوع 
وی��روس کرون��ا اعالم کرد، آمری��کا در تالش برای 
اس��تفاده از چین به منظور سلب مسئولیت از خود 

است.
 ش�یلی: مردم ش��یلی با نادی��ده گرفتن قوانین 
من��ع رف��ت و آمد برای دریافت بس��ته های کمک 
غذایی در خیابانهای سانتیاگو حاضر شدند که این 
اقدام آنها با واکنش پلیس مواجه ش��د. خیابان های 
شهر سانتیاگو شیلی امروز دوشنبه صحنه درگیری 
پلیس ب��ا مردمی بود که با نادی��ده گرفتن قوانین 
مرتب��ط با کرونا، ب��رای دریافت بس��ته های کمک 

غذایی در خیابان ها حاضر شده بودند.
 دانمارک: نتایج یک تحقیقات گس��ترده نش��ان 
م��ی دهد که دانم��ارک از س��ال ۲0۱۸ تاکنون با 
وجود اعالم رس��می منع صادرات سالح به امارات، 
همچنان موش��ک و رادار و تجهیزات نظامی به این 
کشور صادر می کند.با وجود آنکه دانمارک از سال 
۲0۱۸ منع ارس��ال س��الح به امارات را اعالم کرد 
اما نتایج یک تحقیقات گس��ترده ب��ا نام »جنایات 
جنگی؛ زیر رادار« نش��ان می دهد که روند ارسال 

اسلحه به امارات همچنان ادامه دارد.
 افغانس�تان: دفتر نمایندگی س��ازمان ملل در 
افغانس��تان اعالم کرد که شمار تلفات غیرنظامیان 
افغان ب��ر اثر عملیات نیروهای امنیتی این کش��ور 
۳۸ درص��د افزایش یافت��ه اس��ت.دفتر نمایندگی 
س��ازمان ملل در افغانس��تان )یوناما( با اش��اره به 
افزای��ش تلف��ات غیرنظامیان از طرف ه��ای درگیر 
در افغانس��تان خواس��ت تا با توقف جن��گ بر آغاز 

مذاکرات بین االفغانی تمرکز کنند.
 عم�ان: وزی��ر خارجه عمان با امی��ر قطر و وزیر 
خارجه این کش��ور دیدار و پیام س��لطان عمان را 
تس��لیم امیر قطر کرد.»یوس��ف بن عل��وی« وزیر 
خارجه عمان در س��فر به قط��ر با »تمیم به حمد« 
امیر این کش��ور دی��دار و پیام »هیث��م بن طارق« 

سلطان عمان را تحویل وی داد.
 آلم�ان: هایک��و ماس با اش��اره ب��ه زیانی که به 
دلیل ش��یوع کرونا به کش��ورهای مختلف اروپایی 
وارد ش��ده اس��ت، جبران آن را »زمان بر« دانست.

وی گفت: بس��یاری از کشور های اروپایی به شدت 
به »گردش��گری تابستانی« وابس��ته اند و این برای 

گردشگران آلمانی نیز صادق است. 
 لبنان: شبکه »المیادین« به نقل از منابع عراقی 
اعالم کرد، »میشل عون« رئیس جمهور لبنان چند 
روز پیش پیامی رسمی برای »مصطفی الکاظمی« 
نخست وزیر عراق فرس��تاده است.»عباس ابراهیم« 
مدی��رکل امنی��ت عمومی لبن��ان این پی��ام را به 

مصطفی الکاظمی در بغداد تحویل داده است.

علی تتماج 

فلسطین بیش از یک قرن است در رنج اشغال شدن به سر 
می برد. ش��اید بتوان گفت که اعالمیه بالفور انگلیس��ی در 
سال ۲0۱7 سرآغازی بود برای درد و رنجی که قدرت های 
ب��زرگ برای غارت غرب آس��یا آن را به ملت فلس��طین و 
ملت های منطق��ه تحمیل کرده اند. تاس��یس رژیم جعلی 
صهیونیستی در سال ۱94۸ یا همان روز نکبت را می توان 
لکه ننگی در عملک��رد قدرت های بزرگ در عرصه جهانی 

دانس��ت که با نادیده گرفتن حقوق ساکنان یک سرزمین 
اجرا و تبعات آن نیز همچنان ادامه دارد. اکنون در هفتاد و 
دومین سالگرد اشغال فلسطین این سوال مهم مطرح است 
که راه پایان این بحران چیس��ت؟ هر چند که اصل تقویت 
مقاومت ملت فلس��طین و حمایت های همه جانبه از آنها 
برای شکس��تن محاصره غزه و تسلیح کرانه باختری امری 
مهم در تحقق این مهم است امانگاهی ریشه ای به مسئله 
فلس��طین و بحران های منطقه نکاتی دیگر را نیز آش��کار 
می س��ازد. تحوالت منطقه نش��ان می دهد که اصلی ترین 
محور اش��غالگری صهیونیس��ت ها و ادامه حیات این رژیم 
برگرفته از حضور آمریکا در منطقه اس��ت. آمریکا با ایجاد 
بحران های امنیتی و نیز اعمال فشار بر کشورهای منطقه 

عمال زمینه ساز استمرار حیات رژیم صهیونیستی می شود 
چنانکه اکنون نیز طرح اش��غال کامل کرانه باختری و دره 
اردن بر اساس حمایت های آمریکا صورت می گیرد. بر این 
اس��اس راه اصلی و نهایی حل بحران فلسطین را در اخراج 
نیروهای آمریکایی از منطقه می توان یافت. حال این سوال 
مطرح اس��ت که راهکار تحقق این مهم چیست؟ با توجه 
به اینکه بس��یاری از سران کش��ورهای منطقه وابسته به 
آمریکا هس��تند نمی تواند رویکرد سیاس��ی را راهکار حل 
بح��ران دانس��ت و باید به دنبال راه��کاری دیگر بود. نگاه 
واقع بینانه به منطقه نش��ان می دهد که تنها گزینه مقابله 
کنند با آمریکا گروه های مقاومت هس��تند که هسته های 
مختلف آن را در کشورهای منطقه می توان مشاهده کرد. 

ش��اید زمانی مقاوم��ت فقط در جمهوری اس��المی ایران 
خالصه می ش��د اما امروز کمتر کش��وری را می توان یافت 
که هسته های مقاومت در آن شکل نگرفته باشد. مقاومت 
مردمی در عراق و س��وریه علیه تروریس��م ، حزب اهلل در 
لبن��ان، انصاراهلل در یمن، تیپ فاطمیون در افغانس��تان و 
زینیون در پاکس��تان نمودی از ای��ن جریان های مقاومت 
هس��تند که به اذعان آمریکایی ها تهدی��دی برای اهداف 
این کش��ور در منطقه هستند. بر این اساس می توان گفت 
که راه��کار پایان بحران فلس��طین در تقویت جریان های 
مقاومت منطقه اس��ت که حل بحران های سوریه، عراق و 
لبنان و مقابله با تجاوزگری س��عودی در یمن راهی برای 

تحقق این اصل مهم در حمایت از فلسطین است. 

یادداشت

گزارش

یادداشت

مدیریت نادرس��ت و اوج گیری گسترده کرونا موجب شده 
ت��ا پیامده��ای محدودیت  تم��اس با دیگ��ران و همچنین 
نگرانی های مالی ناش��ی از ش��یوع کرونا بر زندگی بسیاری 
از شهروندان آمریکا سایه افکنده است چنانکه  دانشمندان 
آمریکا نس��بت به افزایش پدیده خودکش��ی و مصرف مواد 

مخدر در آن کشور هشدار داده اند.
نه تنها بسیاری از مردم آمریکا و دیگر کشورهای جهان در 
اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند، بلکه تاثیرات 
شیوع بیماری کووید-۱9 باعث به مخاطره افتادن سالمت 
روح و روان بسیاری از مردم شده است. این موضوع در مورد 
آن دسته از کسانی که حتی پیش از شروع بحران کرونا از 
مش��کالت روحی رنج می بردند، ش��دیدتر از سایرین است.

سایت "تاگس شاو" وابس��ته به شبکه یک تلویزیون آلمان 
با انتش��ار گزارشی از واشنگتن به پیامدهای روحی و روانی 
بحران کرونا بر مردم آمریکا پرداخته است.ظرف هفته های 
گذشته بسیاری از ش��هروندان آمریکا نگران وضعیت مالی 
و شغلی خود ش��ده اند. نگرانی که به تردیدهای آنان دامن 
زده اس��ت.از اواس��ط ماه مارس، در ارتباط با شیوع کرونا، 
در اکث��ر ایالت های آمریکا محدودیت ه��ای ناظر بر تردد و 
فعالیت اعمال شد.در همین رابطه، شمار بیکاران به گونه ای 

باورناکردن��ی افزایش یافت. بی��کاری در آمریکا که پیش از 
بحران کرونا در حدود س��ه و نیم درصد بود، یکباره به ۱۵ 
درصد رسید.بسیاری از شهروندان آمریکا نگران ابتالی خود 
یا یکی از اعضای خانواده خود به بیماری کووید-۱9 هستند. 
همین نگرانی تاثیرات مخربی بر روح و روان مردم بر جای 
می نهد. به باور وستفال، تاثیرات مخرب و منفی برخاسته از 
بحران کرونا برخی از الیه های اجتماعی در آمریکا را بیش 
از س��ایرین تهدید می کند. به عنوان نمونه سیاهپوستان و 
شهروندانی که از کشورهای آمریکای التین آمده اند، بیش 
از سفیدپوستان در معرض چنین تهدیدی قرار دارند.در این 
میان دولتمردان آمریکا به سیاس��ت های نادرست گذشته 
خ��ود ادامه می دهند چنانکه، رئی��س جمهور آمریکا گفت 
ک��ه از ۱0 روز پی��ش داروی ضد ماالریای »هیدروکس��ی 
کلوروکین« برای مقابله با ویروس کرونا اس��تفاده می کرده 
این در حالی اس��ت که سازمان بهداشت جهانی هنوز موثر 
بودن این دارو برای مقابله با کرونا را تایید نکرده اس��ت. در 
همین حال به موازات تشدید انتقادهای داخلی و بین المللی 
از عملکرد دولت آمریکا در مهار ویروس کرونا، رئیس جمهور 
آمریکا به مدیر سازمان جهانی بهداشت نامه نوشته و به این 

سازمان ضرب االجل ۳0 روزه داده است.

راه آزادی 
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ملت فلس��طین در حال��ی برای برگ��زاری روز قدس آماده می ش��وند که 
یکی از اعضای ارش��د جهاد اسالمی ضمن اعالم اینکه فلسطین با یکی از 
خطرناک ترین مراحل توطئه روبه روس��ت، اصل و اساس را مقابله فراگیر با 

رژیم صهیونیستی خواند.
»داوود شهاب« از اعضای ارشد جنبش جهاد اسالمی فلسطین اعالم کرد، 
فلس��طین با یکی از خطرناک ترین مراحل توطئه روبه روس��ت که مس��أله 
فلس��طین و تجاوز به حقوق آن در س��ایه کابینه جدید رژیم صهیونیستی 
را هدف گرفته اس��ت.وی در گفت وگو با وبگاه لبنانی »العهد«، از س��ران 
س��ازمان آزادیبخش فلسطین »ساف« درخواست کرد، سلسله اقداماتی را 
برای حمایت از حقوق و اصول ملت فلسطین در پیش بگیرند که در مقدمه 
آنها تشکیل چارچوب رهبری ساف با هدف بازنگری کامل در سیاست ۲۵ 
سال اخیر اس��ت؛ دیگر اینکه یک راهبرد ملی برای مقابله با اشغالگر و به 

دور از تمام توافق های امضا شده میان ساف و این رژیم اتخاذ و هماهنگی 
امنیتی لغو شود.ش��هاب ادامه داد: اگر اقدام میدانی وجود نداش��ته باشد 
مقابله دیپلماتیک به تنهایی کفایت نمی کند. این اش��تباه بزرگی است که 
تشکیالت خودگردان همچنان از گفتمان سیاسی مبنی بر دولت فلسطین 
در مرزهای ۱9۶7 سخن می گوید و این در حالی است که اسرائیل چیزی 
از مرزهای ۶7 باقی نگذاش��ته که بتوان بر س��ر آن مذاکره کرد. خبر دیگر 
آنکه در دیدار و گفت وگوی طرف های فلس��طینی با جنبش »امل« لبنان 
ب��ر ضرورت مقابله با طرح اش��غال اراضی کران��ه باختری و نیز حفظ حق 
بازگش��ت آوارگان تأکید ش��د.در بیانیه ای که به این منظور صادر شده به 
تالش گس��ترده برای کنار زدن کس��انی که به عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی روی می آورند، فراخوانده شده است. از سوی دیگر سخنگوی 
رسمی وزارت خارجه اردن گفت که مدیریت اوقاف و امور مسجد االقصی 

مسئول اتخاذ تصمیمات مربوط به پیشگیری از ویروس کروناست.
همچنین س��خنگوی حم��اس وعده وزی��ر جنگ رژیم صهیونیس��تی به 
خانواده های نظامیان اس��یر اسرائیلی برای بازگرداندن فرزندانشان را بازی 

با احساسات آنها خواند.  

حضور نظامیان بیگانه در سوریه اشغالگری است
نماینده سوریه در سازمان ملل اعالم کرد هرگونه حضور نظامی بیگانه در 

خاک سوریه بدون موافقت دولت این کشور، تجاوز و اشغالگری است.
بش��ار جعفری، نماینده سوریه در س��ازمان ملل در جلسه روز گذشته 
ش��ورای امنی��ت که به صورت ویدئ��و کنفرانس برگزار ش��د اعالم کرد 
هرگون��ه حضور نظامی بیگانه در خاک س��وریه بدون موافقت دولت این 
کش��ور، تجاوز و اشغالگری به ش��مار می رود.واس��یلی نبنزیا، نماینده دائم 
روس��یه در س��ازمان ملل نیز در سخنرانی خود در این نشس��ت مجازی درباره 
تحوالت س��وریه گفت: ثب��ات و امنیت در مناطقی که آمری��کا در آن ها حضور 
نظامی دارد محقق نخواهد شد. در همین حال  نماینده سوریه در سازمان ملل 
پیش ت��ر ضمن محکوم کردن تحریم های آمریکا علیه س��وریه اعالم کرد چنین 
تحریم هایی مانع از ارائه کمک های مناس��ب پزش��کی به ش��هروندان سوری در 

بحبوحه شیوع ویروس کرونا می شود.

پیام دختر عالمه زکزاکی به مناسبت روز قدس
س��هیال ابراهیم زکزاکی، دختر عالمه ش��یخ ابراهیم زکزاکی گفت:این 
ماه، زمان خودس��ازی، تالش برای نزدیک ش��دن به خدا و همچنین به 
یادآوردن رنج کسانی است که در شرایط دشوارتری نسبت به ما زندگی 
می کنند. به همین دلیل اس��ت که ما در آخرین جمعه ماه رمضان، روز 
قدس را گرامی می داریم تا س��رکوب برادران ش��جاع فلسطینی خود را 

محکوم کنیم. 
متاس��فانه امسال ما نمی توانیم مانند س��ال های گذشته با برپایی راهپیمایی، روز 
ق��دس را گرامی بداریم و همچنی��ن روز نکبت را محکوم کنیم. با این حال ما از 
خانه ها، خودرو ها و در خیابان و هرجایی که ممکن باش��د پرچم فلس��طین را به 
اهتزاز در می آوریم تا مراس��م روز قدس و روز نکبت را بدین وسیله برگزار کنیم؛ 
و امیدواری��م تعداد بیش��تری از ما ق��ادر به انجام چنین کاری باش��ند تا بتوانیم 

همبستگی خود را با مردم فلسطین نشان دهیم.

هشدار جریان صدر به نمایندگی اتحادیه اروپا
نماین��ده جریان صدر عراق با ارس��ال یک یادداش��ت اعتراضی به دفتر 
نمایندگ��ی اتحادیه اروپ��ا در عراق از این نمایندگی و س��فارتخانه های 
انگلیس و کانادا خواس��ت ب��ه دلیل »رفتار احمقان��ه« از دولت و ملت 
عراق عذرخواهی کنند. »صباح الس��اعدی« عضو ائتالف »سائرون« در 
بیانیه ای گفت: »نماینده سیاس��ی و حوزوی مقتدی الصدر رهبر جریان 
ص��در در اعتراض به  اقدام نمایندگی اتحادیه اروپا و س��فارتخانه های کانادا 
و انگلیس در برافراش��تن پرچم همجنس��گرایان در بغداد یک یادداشت اعتراضی 
به نمایندگی اتحادیه اروپا فرستاد«.در این بیانیه آمده است: »این رفتار احمقانه 
نمایندگی اتحادیه اروپا توهین به احساسات فرزندان ملت عراق از همه ادیان آن 
است و نقض آشکار اعتقادات و فرهنگ آنهاست و سکوت در برابر آن غیرممکن 
اس��ت به خصوص که این رفتار  در ماه مب��ارک رمضان، ماه پناه بردن و نزدیک 

شدن مسلمانان و عراقی ها به خداوند متعال رخ داده است«.

مدیریتنادرستدولتمردانایاالتمتحدههمچنانقربانیمیگیرد

افزایش افسردگی و خودکشی مردم آمریکا در روزهای کرونایی

روز جهانی قدس، نماد 
بین المللی در راستای حمایت 

از مردم فلسطین

شهرداى منظریه به استناد مصوبه شماره 3 صورتجلسه 112 مورخ 98/9/18 شوراى اسالمى شهر منظریه در نظر دارد عملیات آسفالت ادامه باند دوم بلوار معلم و صاحب الزمان (ع) 
را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه و همچنین پرداخت سپرده شرکت در 

مناقصه همه روزه تا پایان وقت ادارى مورخ 99/3/17 به واحد مالى شهرداى منظریه مراجعه نمایند.
- آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه: 99/3/17

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات روز شنبه مورخ 99/3/17 ساعت 15
- حضور متقاضیان در روز بازگشایى اسناد بالمانع مى باشد.

- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- متقاضیان مى توانند همه روزه جهت بازدید از محل پروژه و اطالع از کیفیت و چگونگى کار به دفتر فنى مراجعه نمایند.

03153282131     -    03153282028
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شناسه آگهى : 853568

محل اعتباراتسپرده شرکت در مناقصهمیزان (مترمربع)مبلغ اعتبارشرح عملیاتمحل پروژه

تهیه ، حمل و پخش آسفالت و MC با قیر اجراى  آسفالت باند دوم بلوار معلم
 PG

اعتبارات شهردارى100/000/000 ریال5000 مترمربع2/000/000/000 ریال

اجراى آسفالت باند دوم بلوار صاحب 
الزمان (ع)

تهیه ، حمل و پخش آسفالت و MC با قیر 
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اعتبارات شهردارى200/000/000 ریال10000 مترمربع4/000/000/000 ریال

شهردارى منظریه

گروه های فلسطینی در آستانه روز قدس تاکید کردند 

مقابله فراگیر با اشغالگران 

افسانه رشاد
دکتری روابط بین الملل ،مدرس دانشگاه 

و عضو کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسالمی 


