
فستیوال فیلم کودک و نوجوان
یکی به نعل یکی به میخ!

نه تنه��ا جان بلک��ه روح و روان هم در خطر مطلق 
انق��راض قرار گرفته و تا زمانی که ویروس منحوس 
کرونا صغیر و کبیر نمی شناسد چاره ای جز رعایت 
بی چون وچ��رای پروتکل های بهداش��تی با ش��دت 

هرچه بیشتر را نخواهیم داشت. 
س��تاد مل��ی مقابله ب��ا کرونا را تحت فش��ار و یا در 
رودربایستی های جناحی قرار می دهند و بی مهابا با 
تمام شرایطی که تعیین می شود موافقت و ضمانت 
می کنند تا برنامه هایی را که در این دوران پیچیده 

می تواند نادیده گرفته شود.
 تنها به دلیل حفظ منافع ش��خصی ویا حرفی برای 
زدن داشتن و همچنین لیست های حق الزحمه پسا 
جش��نواره ای به صورت مجازی و آنالین روی پرده 
و صحنه ببرند اما وقتی که خرش��ان از پل دریافت 
مجوزها گذش��ت همه چیز را در ظاهر اجرا ولی در 
باط��ن زیر پا می گذارند و خود را به عالم نس��یان و 
فراموش��ی می زنند که درنهایت تعهدات کرونایی را 
لگدمال کرده باش��ند! تا قوانین جاری رعایت آالم 
روح و روان اهالی کالن ش��هر درگیر اس��ترس های 
ابتال، قرنطینه و نگران بیماران بس��تری در خانه و 
بیمارستان خدشه دار شود که میزان مرگ ومیرهای 
آن در این روزها عدد 30 را گذرانده و مش��کوکان 

آن به مرز 6000 هزار نفر نزدیک می شوند.
 بااین ح��ال حاضرن��د ه��ر برنامه ای را ک��ه بتواند 
تغییراتی مثب��ت در آن ها ایجاد نماید اما به صورت 
کاماًل مجازی و از طریق رس��انه ملی ش��اهد باشند 
اما در اجرای فس��تیوال فیلم ک��ودکان و نوجوانان 
اینگون��ه عم��ل نش��د و افتتاحیه آن در ش��هرک 
ولی عصر اصفه��ان و در فضایی مصفا بوده و حدود 
ششصد نفر از ساکنان آپارتمان ها موفق به تماشای 

آن شدند.
 تا طرف کار پیمان ها با ش��هرداری این کالن شهر 
که اکثراً از شرکت های خانوادگی بعضی از مدیران 
آن تشکیل شده دستش��ان در این رکود فراگیر به 
نان وآبی از برگزاری فستیوال برسد! دبیر مادام العمر 
پایتخت نشین و پروازی این جشنواره که امسال هم 
س��عی داشت بدون توجه به نقصان بودجه و درآمد 
در معین آن یعنی ش��هرداری اصفهان و همچنین 
حضور بی امان و کش��نده وی��روس کرونا اما خوش 

بدرخشد.
 درحالی ک��ه بس��یاری از مراس��م های روح بخش و 
معن��وی آیینی با وج��ود احتمال ابت��الی ویروس 
کرون��ا برگزار نش��د ضم��ن دریافت اب��الغ و انجام 
اجرایی آن توس��ط معدودی از کادر شهرداری که 
دلش��ان را به لیس��ت حق الزحمه پایان کار و انجام 
هزینه ه��ای معم��ول و جاری خوش ک��رده بودند 
حت��ی اگر قرار ب��ود این رویداد به ص��ورت مجازی 
برگ��زار گردد ک��ه البته دیدیم آنچن��ان هم نبود و 
کم وبیش افرادی توانستند در افتتاحیه و اختتامیه 
آن حضور فیزیکی داش��ته باشند و کمی هم  رنگ 
و جالی فس��تیوال های غربی ازجمله: »کن، اسکار، 
ونیز و...« به خود بگیرد تا در پایان فرصتی دس��ت 
دهد که ماس��ک و رعایت پروتکلی کنار گذاش��ته 
 ش��ده و بدون توجه به مسائل شرعی و عرفی کمی 
تا اندک��ی دوس��تانه در کنار هم عک��س یادگاری 
گرفته ش��ود! و یک��ی از اصحاب مع��روف این هنر 
قب��ل از اتمام دوران قرنطینه خود و بدون توجه به  
احتمال انتقال ویروس میهمان آن باش��د و شهردار 
این کالن ش��هر ه��م که تازه س��ر از بالین قرنطینه 
برداشته است به دیدار کارگاه های فستیوال برود و 
ابراز نماید: »خوش��حالیم که در این شرایط سخت، 
پیام جش��نواره که »زندگی جاریس��ت« در همه جا 
تحقق یافت توانس��تیم فرصت استفاده از جشنواره 
را به کودکان منطقه »بنت« شهرس��تان نیک شهر 
استان سیستان و بلوچس��تان هم بدهیم که جای 

خوشحالی زیاد دارد«.
 س��ی و سومین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان 
در کن��ار برنامه های نمایش��ی ک��ه 11 فیلم بخش 
اکران س��ینمای مل��ی آن به ص��ورت حضوری بود 
نشس��ت های نقدی و معرفی آن نیز تش��کیل شد 
ام��ا نتوانس��ت انجماد یخ��ی را که کووی��د 19 به 
وج��ود آورده ب��ود ذوب کند. در بخ��ش فیلم های 
بلند داس��تانی مل��ی و بین المللی به صورت مجازی 
و از طریق پلتفرم ها اکران ش��ده و داوران کودک و 
نوجوان از سراسر ایران در مورد این فیلم ها داوری 
کردند. اما بازهم تجلیل از بعضی فعاالن این بخش 
نادیده گرفته نش��د تا از کامبوزیا پرتوی و ابراهیم 
فروزش دعوت ش��ود ک��ه علی رغم ناتم��ام ماندن 
دوران قرنطین��ه بعضی ول��ی در این رویداد حضور 
داشته باشند و دبیر پروازی و مادام العمر آن بیانیه 

خود را قرائت نماید!
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روزنامه نگار پیشکسوت
تص��ور کنید که پزش��ک جراحی در اتاق عمل حسن  روانشید

ب��ه هر دلیلی از ادامه کار اس��تنکاف می کند و 
در واقع ترک فعل می کند،  چه بالیی سر بیمار 
خواهد آمد؟ زیان این کار چنین پزشکی مرگ 
آن بیمار و تبعات سنگین بر خانواده او خواهد 

بود. آیا با چنین فردی نباید برخورد شود؟!
مثال پزش��ک را آوردیم ب��رای آن که اهمیت 
ترک فعل را نش��ان دهیم،  ترک فعل از س��وی 
مس��ئولین و هر مدیری خسارات سنگینی ببار 
می آورد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

با بخش��نامه رئیس قوه قضاییه از این پس قرار 
اس��ت علیه مدیران و مسئوالنی که ترک فعل 
می کنند و حت��ی آنهایی که پیش از این ترک 

فعل کرده اند اعالم جرم شود.
اخی��راً رییس ق��وه قضاییه درخص��وص نحوه 
رس��یدگی ب��ه ت��رک فعل ه��ای خس��ارت بار 
مسئوالن بخشنامه ای صادر کرد که نشاندهنده 
رویکرد مثبت قوه قضاییه برای مقابله با قانون 
شکنی در هر رتبه و مقامی و کم کاری مدیران 

است. 
رویک��رد اخیر ق��وه قضاییه نیز از درخواس��ت 
مردم برای شفافیت و اجرای عدالت سرچشمه 
می گی��رد چرا که مردم بر این باورند برخی از 
اقدامات و تصمیم گیری های ناش��یانه از یک 
س��و و برخ��ی از بی تفاوتی ه��ا و عمل نکردن 
به وظایف مس��ئوالن از س��وی دیگر ش��رایط 
سختی را که اکنون با آن مواجهه هستند برای 

کشورمان به ارمغان آورده است.
الزمه ش��کل گیری ایران ق��وی مدیریت قوی 
مسئوالن است که به دنبال خود اقتصاد قوی و 
پیش��رفت  کشور در جهات مختلف را به دنبال 
دارد. همچنی��ن برای ش��کل گیری ایران قوی 
اج��رای قانون و عدالت در جامعه و گس��ترش 
نظارت های مردمی نیز امری ضروری است که 
می توان��د آینده بهتر را برای کش��ور تضمین 

کند. 
از این رو از منظر نظام قضایی کشورمان ، تمام 
افرادی که به شکلی قبول مسئولیت می کنند 
نه تنها  باید نسبت به عملکرد و مسئولیت خود 
پاسخگو باش��ند بلکه بایستی در مورد کوتاهی 
در انجام وظایفی که به عهده آنها بوده است نیز 
به مردم و دستگاه های قضایی و نظارتی پاسخ 
دهند. این امر نه تنها به مردم برای رصد کردن 
اقدامات مس��ئوالن کمک می کند بلکه موجب 
می ش��ود تا دستگاه های نظارتی نیز بتوانند به 

خوبی عملکرد مدیران را رصد کنند. 
حجت االس��الم والمس��لمین رئیس��ی رئیس 
ق��وه قضاییه با توجه به ای��ن موضوع در آیین 
نکو داشت س��ی و هشتمین س��الروز تاسیس 
س��ازمان بازرسی  کل کش��ور گفته بود؛ توجه 
ب��ه ترک فعل ها در کنار توجه به فعل هاس��ت، 
بعضی از ترک فعل ها ضررش بس��یار بیشتر از 
بعضی فعل هاست و برخی از ترک فعل ها بسیار 

خسارت بارتر از فعل هاست.
وی افزود: کس��ی ک��ه در دورانی مس��ئولیت 
داش��ت و کاری باید انجام می داد، اما نکرد، یا 
سدی را باید محکم ایجاد می کرد یا جاده ای را 
باید محکم و با اتقان می س��اخت، اقدامی را به 
ص��ورت اتقان انجام می داد که در نهایت یا کار 
انجام نش��د یا اتقان الزم در این کار نبود، این 

فرد باید مؤاخذه شود.
 رئیس��ی اف��زود: در دوران مدیریت��ی که فرد 
داش��ته، باید نس��بت به آن حوزه و آن دوران 
پاس��خگو باشد که این می تواند تضمین کننده 
باشد و معلوم شود کسی نسبت به ترک فعل ها 

مورد سوال است. 
ای��ن اولین بار نیس��ت که رئیس ق��وه قضایی 
ای��ن موض��وع را م��ورد توجه قرار م��ی دهد . 
حجت االسالم رئیس��ی از زمان آغاز ریاست بر 
قوه قضائیه بارها بر ضرورت پیگیری ترک فعل 
مدیران و مس��ئوالن تاکید ک��رده از جمله در 
حاشیه بحث درباره انفجار در کلینیک درمانی 
گفت: »مگر می شود که هر کسی در دوره خود 
کوتاه��ی کند بدون آنکه تعقیب بش��وند. تمام 
ت��رک فعل ها و قصور ها باید م��ورد توجه ویژه 
قرار بگی��رد، چون موجب خس��ارت جدی در 

کشور می شود.«
رئیسی همچنین در سفر به استان اصفهان در 
سال 98 و در جمع فعاالن اقتصادی با تاکید بر 
اینکه برخی از ترک فعل ها خسارت بارتر است، 
گفت: گاهی یک مدیر، یک مس��ئول در زمان 
خودش کاری که متناس��ب با آن زمان اس��ت 
را انجام نمی دهد که این اقدام گاهی در حوزه 
یک کارخانه، گاهی در ش��هر و استان و گاهی 

در سطح کشور خسارت آفرین می شود.
وی  ب��ا تاکید بر اینکه برخ��ی از ترک فعل ها 
خس��ارت بار ت��ر از فعل هاس��ت و حتم��ا قابل 
پیگیری و تعقیب اس��ت، اظهار کرد: این ترک 
فعل ها باعث می ش��ود که در زمان خودش کار 
مناسب انجام نش��ده و کشور خسارت ببیند و 

نکته ای است که نمی شود از آن گذشت.
 نمونه هایی از ترک فعل 

بای��د در نظر داش��ت مطاب��ق م��اده 2 قانون 
مجازات اس��المی "ترک فعل" ُجرم محس��وب 
می ش��ود و برای آن نیز طب��ق قانون مجازات 

تعیین شده است.
یکی از نمونه اقداماتی که از سوی حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی برای ترک فعل به آن اشاره 
شد در ارتباط با س��یل بود. این گزارش نشان 
از آن داشت که هشدار هایی توسط بازرسان در 
زمان های مختلف نس��بت به ضرورت برخی از 
الیروبی ها و رس��وب زدایی ها داده شده بود که 
خیلی بحث مهمی است و باید به آن توجه می 
ش��د که در برخی از استان ها این توجه آنطور 
که ش��اید و باید انجام نگرفته و خسارات ناشی 

از سیل افزایش یافته بود . 
نمون��ه دیگری را می توان در طراحی س��امانه 
حق��وق و مزایایی دولت دید.  پس از افش��ای 
پرداخت حقوق نجومی در برخی دس��تگاه های 
دولتی، دولت در ماده 29 برنامه شش��م توسعه 
موظف ش��د در طی س��ال اول اج��رای قانون 
برنامه )یعنی سال 96( سامانه حقوق و مزایای 
مدیران را راه اندازی کند. قرار بود در این سامانه 
مجم��وع دریافتی مدی��ران دولتی و حاکمیتی 
منتشر ش��ود و نهادهای نظارتی و عموم مردم 
به آن دسترس��ی داش��ته باش��ند. اما دولت تا 
کن��ون به بهانه های مختلف از این کار س��رباز 
زده است . البته سامانه ای در این خصوص راه 
اندازی شده اما هیچ گونه دسترسی برای مردم 

عادی در آن فراهم نشده است . 
همچنین بی توجهی به س��اخت مسکن ارزان 
قیمت و راه اندازی سامانه های قانونی از سوی 
عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی دولت 
یازده��م ک��ه پ��س از مدتی نی��ز از مقام خود 
استعفا داد، نمونه ای دیگر از این موارد است. 

نظام الدین موس��وی نماین��ده مجلس یازدهم 
در صفحه ش��خصی خ��ود در توئیت��ر در این 
باره نوش��ت: »خبر خوش اینکه آیت اهلل ریسی 
مج��ددا تأکید کرد که "ترک فعل" مس��ئوالن 
قبل��ی باید پیگیری ش��ود. خب��ر خوش بعدی 
اینکه رئیس سازمان بازرسی اعالم کرد: پیگرد 
ترک فعل های��ی، چون بی توجهی به س��اخت 
مس��کن ارزان قیمت و راه اندازی س��امانه های 

قانونی در دستور کار است.«
آخون��دی ب��ا  روی کار آمدن دول��ت یازدهم، 
مخالفت خود را با طرح مسکن مهر اعالم کرد 
و اینک بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این 
باورند که افس��ار گسیختگی  قیمت مسکن که 
در بحبوح��ه بحران اقتص��ادی گریبانگیر نظام 
اقتصادی کش��ور و مردم ش��ده به دلیل ترک 

فعل وی است.
تیر ماه امس��ال نیز در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه حجت االسالم درویشیان رئیس سازمان 
بازرسی کل کش��ور نیز گفت: در حوزه مسکن 
برخ��ی ترک فعل ها در انجام تکالیف قانونی از 
سوی مسئوالن ذی ربط در سال های گذشته، 
از جمله بی توجهی به س��اخت مس��کن ارزان 
قیمت، بازس��ازی بافت فرس��وده و راه اندازی 
س��امانه های قانونی، زمینه ساز شرایط کنونی 
این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک 
فعل های صورت گرفته را در دس��تور کار خود 

قرار داده است.
 پیش بینی قوه قضاییه برای برخورد 

ام��ا برای برخورد با ت��رک فعل نیز قوه قضاییه 
م��واردی را در نظر گرفته اس��ت. پیش از این 
غالمحسین اسماعیلی س��خنگوی قوه قضاییه 
در این باره گفته بود؛ قرار ش��ده است در دوره 
تحول، صرفا اعمال و رفتار مجرمانه اش��خاص 
را رس��یدگی نکنیم بلکه ترک فعل ها، قصورها، 
تقصیره��ا و عدم انجام وظای��ف قانونی که این 
عدم انجام، زمینه س��از بروز مفاس��د شده نیز 
تحت تعقیب قرار دهیم و آن ها را از این جهت 
م��ورد مؤاخذه ق��رار دهیم و خودم��ان هم به 
آس��یب هایی که می رس��یم، به آن ها منعکس 

کنیم.  
اسماعیلی گفت: در جهت دفاع از حقوق عامه 
و پیشگیری از وقوع جرم، این موارد را منعکس 
می کنیم تا مش��خص ش��ود به عنوان مثال در 
س��اختار بانک��ی و یا گمرکی، چ��ه زمینه های 
فسادی وجود دارد. البته شناسایی این زمینه ها 
در گام اول به عهده خود متولیان اس��ت؛ اما ما 
از الب��الی پرونده ه��ا، به نقاطی می رس��یم که 
انعکاس ای��ن مطالب به دس��تگاه های اجرایی 

می تواند زمینه های فساد را از بین ببرد.
وی ادامه داد: بازخواست از ترک فعل ها، انعکاس 
آس��یب ها و هم مطالبه گری از دس��تگاه های 
اجرایی برای اینکه وظایف خودش��ان را به نحو 
شایسته انجام دهند که فسادی رخ ندهد، جزو 
برنامه های دوره تحول است؛ نه اینکه فساد به 
وقوع بپیوندند بعد دس��تگاه قضایی به تعقیب، 

محاکمه و مجازات اقدام کند.
اما س��وم آبان ماه دس��تورالعمل نح��وه مقابله 
ب��ا ترک وظایف قانونی مدی��ران و کارمندان و 
پیش��گیری از آن، در 12 ماده از س��وی رئیس 

قوه قضائیه ابالغ شد. 

 نقش مجلس و دولت 
در ای��ن میان نباید نقش مجلس و دولت برای 
اجرای مقابله با ترک فعل را از نظر دور داشت. 
نمایندگان می توانند مصادیق و نمونه هایی از 
این نوع اقدامات را که به آنها گزارش می شود 
با قوه قضاییه مورد بررس��ی قرار داده و نتیجه 
آن را از قوه قضاییه خواس��تار شوند تا دغدغه 
های مردم  بیش از ه��ر زمان مورد توجه قرار 

گیرد. 
ای��ن امر به معنای مچ گی��ری مجلس از دولت 
یا هر مس��ئول دیگری نیست بلکه  نشاندهنده 
تعامل و همکاری دو قوه برای حل مش��کالت 
م��ردم اس��ت. همچنین روحیه رص��د و پایش 
عملکرد مجلس و مطالبه گ��ری از نمایندگان 

افزایش می دهد. 
ای��ن ن��وع مطالبه گ��ری ها موج��ب تاکید بر 
اولویت های کشور شده و به دنبال خود تربیت 
نیروهای جوان کش��ور با س��ه خصیصه تدین، 

تعقل و تخصص را به دنبال دارد.
چندی پیش ابوالفضل ابوترابی؛ عضو کمیسیون 
ش��وراهای مجلس شورای اس��المی با اشاره به 
دالی��ل ش��کایت نمایندگان مجل��س از زنگنه 
وزی��ر نفت و عباس آخوندی وزیر س��ابق راه و 
شهرس��ازی اظهار کرد: عمده ترین و مهم ترین 
دلیل شکایت نمایندگان مجلس از آقایان زنگنه 
و آخوندی که بی��ش از 200 تن از نمایندگان 
آن را امضا کرده اند، به دلیل "ترک فعل" بوده 

اس��ت. وی افزود: ترک فعل های��ی که اینها در 
زم��ان تصدی مسئولیت ش��ان انج��ام داده  اند، 
ج��زو "حقوق عامه" اس��ت حت��ی طبق قانون 
نیاز به شکایت نمایندگان نیز ندارد و دادستان 
به عنوان مدعی العلموم باید رأس��ا ورود کند اما 
ما نیز به عنوان نمایندگان مجلس از این دو نفر 

به دلیل "ترک فعل" شکایت کردیم.
همچنین س��یدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب 
رئیس کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس گفت: رس��یدگی به خس��ارت ناشی از 
ت��رک فعل مدی��ران یک��ی از برنامه های مهم 
دیوان محاس��بات است زیرا بسیار اتفاق افتاده 
که مدیرانی با محافظه کاری در اجرای اقداماتی 
که نیاز به ریس��ک پذیری و ش��جاعت داشته، 

موجب خسارت به جامعه شده اند. 
همچنین دولت وظیفه دارد تا در این راستا به 
منظور تح��ول درون زا ، مقابله با ارزیابی منفی 
مدیران خود، صیانت از حقوق مردم  همکاری 
های گس��ترده در این زمین��ه را با قوه قضاییه 
داشته باش��د که یکی از مهتمرین روشها برای 

دولت در این زمینه شفاف سازی است . 
این نوع ش��فاف س��ازی ها موجب تغییر معیار 
ارزیابی مدیران در دولتی شده و تحول اساسی 

در دولت ایجاد می کند . 
 باید گفت که یکی از بارزترین نش��انه انحراف 
دول��ت و جامعه از قانون، ترک فعل اس��ت که 
موجب بی اعتمادی مردم به دولت و سیاس��ت 
گزاران می ش��ود از ای��ن روز انتظار می رود تا 
دولت  به سهم خود در فراهم نمودن مقدمات 

اجرای مقابله با ترک فعل در تمام دس��تگاه ها 
تالش بیشترین کند . 

 اهداف و مزایای مقابله با ترک فعل 
بای��د گفت که انج��ام ندادن درس��ت کار ها و 
مس��ئولیت ها، تخلف��ات و اختالس ها و رانت 
بازی ها توس��ط مدیران دس��تگاه ها همیشه به 
ضرر مردم ب��وده و باعث ایجاد خس��ارت های 
زیادی به بیت المال ش��ده اس��ت. به نظر می 
رس��د که تاکنون اقدام جدی از سوی نهاد های 
نظارت��ی برای مقابله با ترک فعل انجام نش��ده 
و ای��ن ابالغ باعث می ش��ود تا مدیران کم کار 
گوش به زنگ ش��ده و در انج��ام تعهداتی که 
به آن ها سپرده می شود، عماًل پاسخگو باشند 
چ��را که  در غیر این ص��ورت باید منتظر بلند 
شدن از پشت میز مدیریت و ایستادن پای میز 

محاکمه باشند.
ای��ن اقدام ق��وه قضاییه ن��ه تنها مان��ع از این 
خسارت ها می ش��ود بلکه موجب می شود تا 
مدیرانی دلس��وز و مس��ئولیت پذیر پشت میز 
مدیریت بنشیند و مدیریت چون تفحه ای بین 

دوستان و آشنایان تقسیم نشود.
این ابالغیه موجب می ش��ود همه دستگاه های 
نظارتی برخورد با ت��رک فعل را به عنوان یک 
عنصر مهم در س��الم س��ازی و ارتقای س��طح 
مدیریت��ی کش��ور مدنظر قرار دهند. از س��وی 
دیگ��ر مقابله ب��ا ترک فعل موج��ب جلوگیری 
روحیه عافیت طلبی مس��ئولین و فساد در این 

قشر از جامعه است. 

امام حسن عسگری )ع(: چه بد بنده  ای است بنده  ای که دو رو و دو زبان باشد!
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آگهى مزایده
اداره کل راه و شهر سازى استان اردبیل در نظر دارد بر اساس مجوز کمیسیون ماده الیحه قانونى 
نحوه استفاده از خودروهاى دولتى اداره کل امور اقتصادى و دارایى استان اردبیل بشماره 57-99-0017 

مورخ 1399/6/24 دو دستگاه خودرو سوارى خود را بشرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند .

1- خودرو سوارى پژو 405 دوگانه سوز ( مدل 87 )  دو دستگاه

لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و رویت خودروهاى فوق الذکر 

حداکثر 10 روز پس از آگهى نوبت دوم در ساعات ادارى به ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازى 

واقع در اردبیل کارشناسان فاز 1 شهرك ادارى بعثت مراجعه نمایند متقاضیان جهت شرکت در مزایده 

تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  و  اقدام  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  طریق  از  فقط 

33748252-045 واحد اموال تماس حاصل و یا به آدرس اینترنتى www.mrud-ar.ir  مراجعه نمائید . 

آگهى نوبت اول روز دوشنبه مورخ 1399/8/5

آگهى نوبت دوم روز سه شنبه مورخ 1399/8/6
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شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

دوم
ت 
نوب

8 8 0 0 6 6 8 8

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com
@siasatrooz


