
  شنبه  24 خرداد 1399  شماره 5326 

اذان ظهر: 13:05 اذان مغرب: 20:41 اذان صبح فردا: 4:00  طلوع آفتاب فردا: 5:48
اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

صاحبامتياز: علي  يوسف پور 
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، 
نمابر: 88007575   تلفن: 88013870-6  كوچه بابك، پالك 16 

شاپا: 3947 - 2008  كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006969 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

نظارت بر رفتار نمايندگان ،الزمه  نظارت بر دولت است 
ه��م اكنون انتق��ادات زيادی به عملک��رد هيئت نظارت بر 
رفت��ار نمايندگ��ان وجود دارد و عده ای ب��ر اين باورند كه 
همي��ن امر موجب شد، ده ها نماينده به دليل فساد مالی از 

سوی شورای نگهبان رد صالحيت شوند. 
كارشناسان تاكيد دارند كه اگ��ر نمايندگان می خواهند بر 
دستگاه های اجرايی و دولت نظارت كنند، بايد سالم سازی 
را از مجل��س و خود آغاز كنند و اين امر مستلزم آن است 

كه  ضعف های نظارت بر رفتار نمايندگان رفع شود.
عباسعلی كدخدايی سخنگوی شورای نگهبان هم پيش ازاين 
در توئيتی به ضعف نظارتی در مجلس اشاره كرده و نوشته: 
»فقدان نظ��ارت در دوره نمايندگ��ی از جمله آسيب هايی 
اس��ت كه مجلس با آن روبه روست. استمرار نظارت شورای 
نگهب��ان در دوره چهار ساله نفی ش��ده و هيئت نظارت بر 
رفت��ار نمايندگان نيز كارآمدی الزم را ندارد. چنانچه برای 
اي��ن مهم تصميمی گرفته نش��ود، ب��ر آسيب پذيری نظام 

نمايندگی افزوده خواهد شد.«

 اولينطرحنظارتبررفتارنمايندگان
»قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان« از قوانين مرتبط 
ب��ا آيين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی است كه اولين 
بار طرح نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس در سال 1389 
از س��وی 55 نماين��ده مجلس ارائه و در سوم ارديبهش��ت 
م��اه 1391 به رغم مخالفت گروهی از نمايندگان، از سوی 

شورای نگهبان به تأييد رشيد. 
طراح��ی اين طرح در حقيقت در آن زمان بنابر تاكيد مقام 

معظم رهبری مبنی بر نظارت بر مجلس صورت گرفت. 
رهبر معظم انق��الب در آن زمان تاكيد داشتند: »بايد يك 
سازوكار نظارت��ی در مجلس تعريف كنيد كه اگر كسی در 
مقام نمايندگ��ی كوتاهی يا سوء استفاده كرد، بتوانيد او را 

مؤاخذه كنيد.«
طب��ق اين طرح اوليه، هياتی ب��ا حضور نمايندگان مجلس 
تشکيل و اين هيئت مأمور رسيدگی به گزارش های تخلفات 
احتمالی، از جمله »رفتار خالف شئون نمايندگان«، اعمال 

»خالف امنيت ملی« می شود.
بر اساس اين طرح در صورتی كه تخلف نمايندگان »احراز« 
شود، اين هيئت می تواند برای نماينده مجازات تعيين كند 
و او را از نط��ق ميان دستور و عضوي��ت در كميسيون ها و 

هيئت رئيسه بازدارد. 
در ط��رح نظارت ب��ر عملک��رد نمايندگ��ان، دادگاه خاص 
رسيدگی به اين امور نيز پيش  بينی شده  است. در ماده 8 
اين طرح آم��ده  است: »قوه قضائيه موظف است در اجرای 
اي��ن قانون شعبه خاصی را جه��ت رسيدگی به موضوعات 
ارسالی تش��کيل داده و خارج از نوبت رسيدگی و نتيجه را 

ظرف سه ماه به هيئت نظارت اعالم نمايد.«
دريافت هرگونه هديه نق��دی و يا غيرنقدی غيرمتعارف از 
اشخ��اص حقيقی و حقوقی خصوصی ي��ا عمومی و دولتی 
داخل��ی يا خارجی تحت هر عن��وان توسط نماينده ممنوع 
و مرتک��ب، مستوجب اعمال مجازات م��اده 6 قانون است. 
سوءاستف��اده از اختيارات نمايندگی و اخذ هر نوع امکانات 
و امتي��ازات از بخش های دولتی، عمومی و خصوصی به هر 
عن��وان و هر شکل توسط نماينده ب��ه نفع خود و نزديکان 
وی ب��ه  ناحق و اعمال  نف��وذ و استفاده از سمت نمايندگی 
ب��رای اين منظ��ور و سوء استفاده از اطالع��ات و اسناد در 
دسترس وی ممنوع و مرتکب آن مستوجب اعمال مجازات 

م��اده 6 است و هيئ��ت نظارت البته با 
توج��ه به اهميت تخلف��ات و شرايط و 
موقعيت ارتکاب آن ها نسبت به اعمال 
يك يا چند مجازات ذيل كه طبق ماده 

6 قابل  اجراست تصميم می گيرد.
 مخالفتهاباطرحاوليه  

در آن زم��ان عده ای نسبت به طراحی 
اين طرح واكنش نشان دادند، از جمله 
داليل اي��ن گروه اين بود كه اين طرح 
ب��ه معنای مح��دود ك��ردن اختيارات 
نمايندگ��ان ب��ه خص��وص نمايندگان 

منتقد بود.
آنها معتقد بودند ك��ه اين طرح در آزادی عمل نمايندگان 
برای اجرای وظايف خود مانع ايجاد كرده و استقالل آن ها 

را زير سئوال می برد.
اين عده با طرح اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آيين نامه 
داخل��ی مجلس، تاكيد داشتند ك��ه نمايندگان از مصونيت 

قضايی برخوردارند و تعقيب كيفری نمی شوند. 
اما در اين ط��رح، احضار قضايی نماين��ده از طريق هيئت 

نظارت و حتی بازداشت وی نيز پيش بينی شده  است. 
يکی از مخالفان اين طرح  علی مطهری در مجلس هش��تم  
ب��ود، وی آن را ب��ه آيين نام��ه اجرايی در ي��ك مدرسه يا 
دبيرستان تشبيه كرد كه در شأن نمايندگان نبود. مطهری  
ب��ا بيان اينکه طرح مذكور مخالف حريت نمايندگان است، 
گفت: اين طرح باعث دخالت قوه مقننه در امور قوه قضاييه 
می شود چون منجر به محاكمه نمايندگان می شود و حريت 

نمايندگان را كاهش می دهد.
مطه��ری اين طرح را اشاعه دهنده منک��ر و باعث اختالل 
و درگي��ری در مجل��س دانس��ت كه منجر ب��ه خبرچينی 

و ت��الش ب��رای ح��ذف مخالف��ان و 
تسويه حساب های سياسی می شود. 

حسين عل��ی شهري��اری از نمايندگان 
اص��الح طل��ب مجلس هش��تم نيز در 
مخالف��ت با اين طرح گفت��ه بود: »در 
اين طرح تنها مکانی برای افراد بيکار و 
مراكز قدرت در نظر گرفته شده  است 
ك��ه به كار مجلس بپردازند. او تصويب 
طرح نظارت بر نمايندگان را توهين به 

نمايندگان ملت خوانده بود.«

 طراحیطرحجديد
اخي��راً نماين��ده م��ردم نجف آب��اد در 
مجل��س از طرح جدي��د وكالی  ملت 
برای اص��الح قانون هيئ��ت نظارت بر 

رفتار نمايندگان خبر داد.
ابوترابی در اين باره گفت : در موضوع 

شفافي��ت دو موض��وع شفافي��ت آرای نمايندگان و اصالح 
قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مطرح شده است كه طرح 
شفافيت آرا در جلسه علنی اعالم وصول شده است و طرح 
اص��الح قانون نظارت بر رفت��ار نمايندگان در حال بررسی 

بيشتر است.
وی در توضيح طرح اصالح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، 
اظه��ار داشت: طرح جديد برای نظارت بر رفتار نمايندگان 
تركيبی از شفافيت و نظارت است كه نمايندگان را به خود 

اظهاری در مورد عملکرد خودشان سوق می دهد.
نماينده مردم نجف آباد در مجلس، ادامه داد: يکی از موارد 
در ط��رح جديد اين است كه هر ي��ك از نمايندگان به هر 
مي��زان هديه كه از شخصی می گيرند چه داخلی، خارجی، 
دولتی و يا خصوصی آن را ظرف مدت يك هفته در سايتی 

كه به همين منظور راه اندازی می شود قرار دهند.
ابوتراب��ی در همين راستا اضاف��ه كرد: مبلغ اين هديه مهم 

نيس��ت اما باي��د در سايت به صورت شف��اف اعالم شود تا 
مي��زان همه هدايايی ك��ه توسط نمايندگ��ان گرفته شده 

است، مشخص شود.
وی تصريح كرد: عالوه ب��ر آن سايتی در اختيار مردم قرار 
می گيرد تا هر شکايت و هر اطالعاتی از نمايندگان مجلس 
در اختيار دارن��د به صورت محرمان��ه در سايت بارگذاری 
كنند كه بر اساس نظ��ارت بر رفتار نمايندگان در اين باره 

اقدام و بررسی صورت بگيرد.
نماينده مردم نجف آباد در مجلس در تشريح تركيب هيئت 
نظارت بر رفتار نمايندگ��ان بر اساس طرح جديد مجلس، 
گف��ت: تركيب اي��ن هيئت از رئي��س كميسيون حقوقی و 
قضايی ب��ه عنوان رئيس، دو نف��ر از نمايندگان به انتخاب 
مجلس ، يك نفر از قضات ديوان عالی كش��ور با پيش��نهاد 
رئي��س ق��وه قضائي��ه و به انتخ��اب مجلس و ي��ك نفر از 
حقوقدانان شورای نگهبان به معرفی دبير شورای نگهبان و 

انتخاب مجلس است.
ابوترابی بيان داشت: اگ��ر نماينده ای به اين هيئت معرفی 
شود، پس از بررسی و ابالغ محکوميت در هيئت و رسيدگی 
به اعت��راض وی، نمايندگان در جلسه علن��ی درباره ادامه 
فعاليت نماينده متخلف تصميم گيری 

می كنند.

 نکاتقابلتوجهدرطرحجديد
در اين ميان بايد گفت كه نمايندگان 
و كارشناسان مسائ��ل مجلس بر اين 
باورند كه آئين نامه داخلی مجلس نياز 
به بازنگری داشت��ه و نکاتی در طرح 
جديد آن بايد مورد توجه قرار بگيرد. 
اين گروه بر اين باورند كه  بايد تيمی 
مش��خص شود ت��ا آسيب هايی را كه 
از طري��ق آيين نام��ه داخلی مجلس 
به وجود می آي��د، شناسايی و اصالح 

كنند.
يکی از موارد عملکرد خارج از سيستم 
مجل��س است. اين به آن معناست كه 
خ��وِد نمايندگان نباي��د عضو هيئت 
نظ��ارت بر رفتار نمايندگان باشن��د و بايد سيستمی خارج 
از آنان ب��ر عملکردشان نظارت كند چ��را كه نظارت خود 
نمايندگان بر آنها موجب كاهش قدرت نظارتی می شود. 

محمد اسماعيل سعيدی نماين��ده مردم تبريز در اين باره 
گفت: تاكنون روند كار هيئ��ت نظارت بر رفتار نمايندگان 
ب��ه اين شکل ب��وده كه آن��ان گزارش هايی را ك��ه به اين 
هيئت واصل می ش��د، بررسی می كردند اما خودشان رفتار 

نمايندگان را مورد بررسی و ارزيابی قرار نمی دادند.
وی افزود: اين گونه نظارت بر رفتار نمايندگان راه به جايی 
نمی برد و هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان بايد سيستمی 
خ��ارج از خ��ود نمايندگان باشد تا به ص��ورت دقيق رفتار 

نمايندگان رصد شود.
نماين��ده م��ردم تبريز گفت: نظ��ارت بر عملک��رد و رفتار 
نمايندگ��ان نبايد مختص به صحن علن��ی مجلس باشد و 
بايد عملک��رد آنان در بخش های ديگر و به ويژه حوزه های 

انتخابي��ه آنان هم مورد ارزيابی قرار گي��رد. از سوی ديگر 
باي��د در نظ��ر داشت ك��ه كانون ه��ای قدرت و ث��روت به 
مجل��س و نمايندگان طمع می كنن��د و می خواهند از آنها 
سوءاستفاده كنند. باي��د سازوكارهايی برای شناسايی اين 

نقاط آسيب پذير و رفع آن وجود داشته باشد.
جب��ار كوچکی نژاد عض��و فراكسيون نمايندگ��ان واليی با 
تأكيد بر ضرورت تقويت هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
در مجل��س آينده، گف��ت: الزم است بر رفت��ار نمايندگان 
نظ��ارت دقيق انج��ام شود تا در صورتی ك��ه نمايندگان يا 
مش��اور و همچنين مسئوالن دفتر آنان مش��کالتی دارند، 

سريعاً برطرف شود.
وی اف��زود: در مجلس يازدهم نهادی برای نظارت بر رفتار 
نمايندگان تش��کيل شود، كه اين نهاد زير نظر كميسيون 
اصل 90 مجلس باشد و نبايد زير نظر هيئت رئيسه باشد.

حجت االس��الم »سيدرضا تق��وی« عضو ش��ورای مركزی 
جامع��ه روحانيت مب��ارز و نماينده ته��ران می گويد: »بايد 
نظ��ارت استصوابی شورای نگهبان بر عملکرد نمايندگان از 
بررس��ی صالحيت ها آغاز شده و تا پاي��ان دوره نمايندگی 

افراد ادامه داشته باشد« 
از سوی ديگر بسياری بر اين باورند كه دست هيات نظارت 
ب��ر رفت��ار نمايندگان بايد باز و اب��زار الزم را در اين زمينه 
داشت��ه باشد. برداشت بسي��اری از اعضای هيات از وظايف 
هي��ات اين است ك��ه تا شکايتی دريافت نش��ود نمی توان 
ب��ا نماين��ده ای برخورد ك��رد؛ از طرفی، برخ��ی مواقع نيز 
مشاهده می شود نماينده ای برخی مسائل را رعايت نکرده 
و طرف ه��ای مقابل به خاطر مالحظاتی شکايت نمی كنند 
و ل��ذا نماينده نيز اصالح نمی ش��ود و چه بسا اين موضوع 

باعث تجّری او شود.
محمد ج��واد جمالی نوبندگانی سخنگوی هيات نظارت بر 
رفت��ار نمايندگ��ان در مجلس دهم در اين ب��اره گفته بود: 
هي��ات نظارت باي��د بتواند در مواردی ك��ه تخلف نماينده 

برايش محرز می شود طبق قانون برخورد كند. 

 نظارتسنگاندازینيست 
باي��د در نظر داشت كه نظارت سنگ ان��دازی نيست، بلکه 
برای سالم سازی و كمك به كاركرد مجلس و دولت است. 
مجلس يازده��م بايد با اين  نگ��اه وارد حوزه نظارت شود  
نمايندگ��ان با دلسوزی و در راست��ای كمك به دستگاه ها، 

نظارت خود را اعمال كنند. 
يکی از داليل عملکرد ضعي��ف دولت در برخی از اقدامات 
اقتص��ادی كالن كش��ور ، ابعاد ضعي��ف نظارتی در مجلس 
ده��م ب��ود. نمونه اي��ن مسئل��ه را می ت��وان در استيضاح 
وزرا دي��د. وزيری را استيضاح می كردن��د، استيضاحش به 
كميسيون می رفت و در مهلتی كه بايد استيضاح به صحن 
علنی ارائه می شد، وزير مربوطه استعفا می داد و دولت وی 
را برای تصدی وزارتخانه ديگری معرفی می كرد و اين فرد 
مج��دداً از مجلس رأی اعتماد می گرفت. اين رويه ناشی از 
ضعف مجلس بود. جايگاه مجلس در كش��ور بسيار باالست 
و ب��ه همين ميزان الزم اس��ت نمايندگان هم با سعه صدر 
و صب��وری و گذشت در بسياری از م��وارد شان مجلس را 

حفظ كنند.

امامعلی)ع(: به سبب عدالت، بركتها دو چندان می شود.

روحانیدرپيامیبهپوتين:
ايرانوروسيهبرایامنيتمنطقه

مسئوليتمشترکدارند
رئي��س جمهور گفت: ايران و 
فدراسي��ون روسيه در جهت 
امنيت منطق��ه ای مسئوليت 
و منافع مشتركی دارند و در 
اين راستا رايزنی های مستمر 
بي��ن دو كش��ور در سط��وح 
مختل��ف در جريان اس��ت كه ت��داوم آنها ضروری 
است. حجت االسالم حس��ن روحانی رئيس جمهور 
كش��ورمان در پيامی به والديمير پوتين فرارسيدن 
روز ملی فدراسيون روسيه را به دولت و ملت روسيه 

تبريك گفت. 
مت��ن اي��ن پيام به ش��رح ذيل است: جن��اب آقای 
والديمير پوتين رئيس جمهوری فدراسيون روسيه، 
فرارسيدن روز ملی فدراسيون روسيه را به جنابعالی 
و مردم كش��ورتان صميمانه تبريك می گويم. طی 
سال های گذشته روابط دو كشور در راستای عاليق 
و منافع مش��ترك، توسعه و تعميق پيدا كرده است. 
اطمينان دارم با اتکا به تجربيات ارزشمند گذشته، 
مناسبات فيمابي��ن بيش از پيش در راستای منافع 
و با ه��دف افزايش رفاه دو مل��ت گسترش خواهد 
يافت. مايلم تاكيد نمايم كه جمهوری اسالمی ايران 
و فدراسيون روسيه در جهت تحکيم، ثبات و امنيت 
منطقه ای مسئوليت و منافع مشتركی دارند. در اين 
راستا رايزنی های مستمر بين دو كش��ور در سطوح 
مختلف در جريان است كه تداوم آنها ضروری است. 
سالمتی و موفقيت آن جناب و بهروزی و سربلندی 

مردم فدراسيون روسيه را آرزومندم.

نوبختحضوردرانتخابات۱۴۰۰را
تکذيبكرد

محمد باقر نوبخت رئي��س سازمان برنامه و بودجه 
در صفح��ه توئيتر خ��ود نوشت: ع��ده ای سفرهای 
استان��ی ام رامبن��ای گمانه زنی درب��اره حضورم در 
 انتخاب��ات1400 قرارداده اند. ضم��ن رد آن،يادآور 
می شوم در 7س��ال گذشته مستم��راً سفر استانی 
داشته ام پ��س انگيزه انتخاباتی بی اساس است. وی 
در ادام��ه تاكيد كرد: انس والفت بامردم كه همواره 
مورد تاكي��د امام و رهبری ب��وده بااين گمانه های 

بی مبنا كم اثر نمی شود.

وزيراطالعات:عوارضكرونادركشور
امنيتینشد

حجت االس��الم علوی گفت: 
ما در آغ��از شي��وع بيماری 
كرونا دغدغ��ه ای داشتيم كه 
اجتماعی  و  اقتصادی  مسائل 
و عوارض ناشی از آن موجب 
چالش امنيتی شود، اما امروز 
اعالم می كنيم عوارض كرونا در كشور امنيتی نشد. 
حجت االسالم سيد محمود علوی وزير اطالعات در 
حاشيه نشست ستاد مديريت كرونا استان تهران و 
درجمع خبرنگ��اران با بيان اينکه ما در آغاز شيوع 
بيماری كرونا دغدغه ای داشتيم كه مسائل اقتصادی 
و اجتماع��ی و عوارض ناش��ی از آن موجب چالش 
امنيت��ی شود، گفت: امروز اع��الم می كنيم عوارض 
كرونا در كش��ور امنيتی نش��د. وی افزود: علت اين 
بود كه مردم ديدند هم��ه مسئوالن به پرچمداری 
مقام معظم رهبری به صحنه آمدند وجلسات هيات 
دولت به رياست رئيس جمهور در تعطيالت نورزی 
تعطيل نش��د و وزارت بهداشت نيز كامال فعال بود. 
وزير اطالعات در ادامه با بيان اينکه به لحاظ وجود 
كاال در فروشگاه ها نيز نگرانی داشتيم، عنوان كرد: 
اما هم اكن��ون هيچ دغدغه ای در اين باره نداريم و 
مردم ما نجابت نشان دادند و مانند برخی كشور ها 
به فروشگاه ها يورش نبردند و هم اكنون آرامش در 

كشور برقرار است.

خبر

ن��ظ��ر داش���ت  در  ب���ای���د 
ک��ان��ون ه��ای قدرت  ک��ه 
مجلس  ب����ه  ث�������روت  و 
طمع  ن���م���ای���ن���دگ���ان  و 
می کنند و می خواهند از 
آنها سوءاستفاده کنند. 
باید سازوکارهایی برای 
نقاط  ای����ن  ش��ن��اس��ای��ی 
آس��ی��ب پ��ذی��ر و رف���ع آن 
باشد. داش���ت���ه  وج����ود 

گزارش

فراخوان مناقصه عمومى شماره 99/1 
اداره کل نوسازى ، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى پروژه هاى مندرج در جدول ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . در ضمن عالوه بر سامانه ستاد ، مناقصه گران مکلف به ارائه 
پاکت هاى الف ، ب و ج به صورت فیزیکى در مهلت مقرر به دبیر خانه این اداره کل مى باشند و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/3/24 مى باشد .
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 8 روز شنبه تاریخ 99/3/24 لغایت ساعت 13:30 روز پنج شنبه تاریخ 99/3/29

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 30/14 روز دوشنبه تاریخ 99/4/9 
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9 روز سه شنبه تاریخ 99/4/10 

منابع مالى طبق توضیحات مندرج در ذیل فرم پیشنهاد قیمت مى باشد .
هزینه چاپ آگهى به عهده برندگان مناقصه مى باشد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى مناقصه : 
آدرس : اردبیل خیابان دانشگاه 18 مترى آزادگان پشت بیمارستان امام (ره) اداره کل نوسازى ، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل و یا براى کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن : 4-33273082-045 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند . 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41634-021 دفتر ثبت نام استان اردبیل : 33251587-045 اطالعات تماس 

دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش « ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر « موجود است .
شناسه آگهى 875396

م الف/ 21

اداره کل نوسازى ، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل

مبلغ برآورد (ریال)مبلغ تضمین (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوانردیف

265/000/0007/281/717/792تکمیل مدرسه خیرى روستاى آالدیزگه نمین12099003785000001

235/000/0004/670/153/750اجراى چمن مصنوعى هنرستان امام خمینى (ره) جعفرآباد22099003785000002

نگاهی به اصالح طرح نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم 

راهکار برون نظارتی

mafi.katayoon@gmail.com

كتايونمافی


