
در حالی کــه وحدت میان ارکان مختلف نظام 
از جمله تاکیدات مقام معظم رهبری در شرایط 
حاضر است، شــاهد آن هستیم که دور تازه ای 
از تنش در روابط میان دولت و مجلس شــکل 
گرفته اســت. حســن روحانی، رئیس جمهور 
ایران، دیروز با طــرح امکان بازنگری در قانون 
اساســی گفت: در میان قوای ســه گانه درباره 

قانون اساسی »فهم مشترک« وجود ندارد.
وی که در نشست »حقوق اساسی و شهروندی«  
ســخنرانی می کرد، با انتقاد از نظارت مجلس 
بر کار وزرا افزود: گاهی اوقات می شــنویم که 
بعضی از نمایندگان مجلس می گویند ما باید بر 
کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت 
ناقــص از قانون اساســی اســت. ایــن رییس 
جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می کند.«

این اولین بار نیســت که رئیس جمهور انتقاد 
خود از مجلس را مطرح می کند، او پیش از این 
نمایندگان را به دخل و تصرف »ســونامی وار« 
در بودجه پیشــنهادی دولت متهم ساخته و از 
احضار زیاد وزرا به مجلس برای پاسخگویی به 

سواالت نمایندگان انتقاد کرده بود.
اینک البته به نظر می رســد که این ســخنان 
در پاسخ به اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس  
مجلــس که گفته بود اولویت ما در این مجلس 
بین قانونگذاری و نظارت، نظارت اســت، گفته 
شده اســت  وی گفت: نارســایی های موجود 

ناشی از ضعف نظارت مجلس است. 
اما در اینجا این مســئله مطرح است که چرا از 
نظر رئیس جمهور اشتراک نظر بین سه قوه بر 
سر قانون اساســی نیست و اینکه چرا با وجود 
توجه قانون اساسی به بحث نظارتی مجلس بر 
قوه مجریه  مورد توجه قرار داده شــد، رئیس 
جمهــور از پذیرش و اجــرای آن خوداری می 
کند؟  از سوی دیگر این مسئله مطرح می شود 
که آیا نظارت فقط اختصاص به قوه مجریه دارد 

یا دیگر قوا را نیز شامل می شود؟ 

 اهمیت نظارت در چیست؟
نقــش نظارتی مجلــس آنچنان مهم اســت 
که فعالیــت و درجه اعتبار مجلــس تا اندازه 
زیادی به چگونگی این نظارت بســتگی دارد. 
نظارت صحیــح مجلس می تواند زمینه ســاز 
محو بسیاری از مفاســد شود و همچنین عدم 
اســتفاده و یا استفاده نادرســت از این حق از 

ارزش مجلس بکاهد. 
اعمال این نظارت، چنان که در قانون اساســی 
ذکر شده اســت، از طریق دادن رای اعتماد به 
وزیران، حق تذکر و پرســش از رییس جمهور 
و وزیران، اســتیضاح آنان و نظارت بر تصویب 
آیین نامه ها و تصویــب نامه های دولت صورت 
می گیرد. دراین میان کارشناسان بر این باورند 
که قــوه  مجریه بخش گســترده ای از امکانات 
و منابع کشــور را در کنار قــدرت حکمرانی، 
در اختیار دارد و قانون اساســی با پیش بینی 
مکانیزم های تذکر، سوال و استیضاح وزیران و 
رییس جمهور، می کوشد تا فعالیت های آنان را 
به گونه ای خاص، تحت نظارت قوه  مقننه قرار 

دهد و مانع از بروز استبداد در کشور شود. 

 گاهی به قانون اساسی 
برطبــق اصول قانون اساســی  یکی از وظایف 
نمایندگان، وظیفه نظارتی اســت. یعنی عالوه 
بــر قانون گذاری وظیفه نظارتــی نیز بر عهده 
نمایندگان گذاشته شده است. طبق اصل 133 
قانون اساسی، مجلس وظیفه دارد  در تشکیل 
دولت، نظارت داشته و بر طبق اصل 88 قانون 
اساسی از وزرا و رئیس جمهور در مورد وظایف 
آنان ســوال کند و رئیس جمهور و وزار موظف 

هســتند در مجلس حاضر شــده و به سواالت 
نمایندگان پاسخ گویند. 

همچنیــن طبــق اصــول 13۷ و 1۲۲ قانون 
اساسی وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس 
مسئول هســتند از این رو نمایندگان مجلس 

می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. 
در اصل 89 قانون اساســی نیز نظارت بر امور 
مختلف کشــور از وظایف نماینــدگان معرفی 
شــده اســت و موضوع تحقیق و تفحص عام 
بوده و شــامل همه بخش های کشور عالوه بر 

وزارتخانه ها و دولت می شود. 
همچنین در اصل نود قانون اساسی آمده است: 
براساس این اصل »هر کسی شکایتی از طرز کار 
مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد 
می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای 
اسالمی عرضه کند. مجلس موظف است به این 
شکایات رســیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و 
در مواردی که شــکایت به قوه مجریه و یا قوه 
قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از 
آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعالم 
نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به 

اطالع عامه برساند.« 
همچنین مجلس از نظارت مالی نیز بر خودرار 
اســت و  براســاس اصل 5۲ قانون اساســی 
تصویب بودجه ســاالنه زیر نظــر مجلس قرار 
دارد همچنین بر اســاس اصل 54 و 55 قانون 
اساسی دیوان محاســبات کشور مستقیما زیر 

نظر مجلس شورای اسالمی فعالیت می کند. 
 بر اساس اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در 
برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه 
مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظرکند و 
اصل 86 نیز تأکید دارد  نمایندگان مجلس در 
مقام ایفای وظایــف نمایندگی در اظهار نظر و 
رأی خــود کاماًل آزادند و نمــی توان آنها را به 
ســبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا 
آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود 

داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

 نظارت رهبری بر همه قوا 
در عین حال باید گفت اگر قانون اساسی برای 
کنترل قدرت در جامعه، استفاده از ابزار تفکیک 
قوا را اجماالً به رســمیت شناخته، اما بر خالف 
روش کالســیک تفکیک قوا که در آن نهادی 
مافوق قوای ســه گانه وجود نــدارد، یک نهاد 
ناظر نیز برای نظــارت، تعدیل و حل اختالف 
قوا در نظر گرفته شــده اســت. بر اساس این 
روش، رهبری در جایگاه ناظر و مافوق این قوا 
قــرار دارد و بعضاً در وظایف قوای مذکور ورود 
می نماید. اصــل 5۷ در این مورد ابراز می دارد: 
»قــوای حاکــم در جمهوری اســالمی ایران 
عبارتند از: قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه و قوه ی 
قضائیه کــه زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت 
امت بر طبق اصول آینــده ی این قانون اعمال 

می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.«
در این میان بر اساس اصل 111 قانون اساسی 
حتی مقام رهبری کشــور نیز از نظارت خارج 
نبــوده و نبایــد فراموش کرد کــه قانون قیود 
فراوانی برای رهبری قرار داده و نظارت درونی 
و بیرونی بر تصمیمات رهبری پیش بینی شده 
است؛ به گونه ای که اگر برخالف عدالت اقدامی 
انجام دهد و به عبارتی عدالت خود را از دست 
بدهــد، خود به خود از رهبری منعزل شــده و 
مجلس خبرگان رهبری به عنوان ناظر بیرونی 

عزل او را اعالم می کند. 
رهبر انقالب اســالمی از این هــم فراتر رفته و 
فرمودند: در واقع رهبــری یک مدیریت کالن 
ارزشی است... مسئولین در بخش های مختلف، 
مســئولیت های مشــخصی دارنــد. در همه ی 
این هــا رهبری نه می تواند دخالت کند، نه حق 
دارد دخالت کند، نه قادر اســت دخالت کند؛ 
اصاًل امکان نــدارد... بله آن جائی که اتخاذ یک 
سیاستی منتهی خواهد شــد به کج شدن راه 
انقالب، رهبری مسئولیت پیدا می کند... حرکت 
کالن و کلی نظام اسالمی به سمت آن آرمان ها 

بایــد منحرف نشــود؛ اگر منحرف شــد، باید 
گریبان رهبری را گرفت. او را بایســتی مسئول 

دانست.

 واکنش نمایندگان 
در این بین نمایندگان بر این باورند که اظهارات 
رئیــس جمهور در قالب یــک حقوقدانان نمی 
گنجد و دولت برای فرافکنی از مسئولیت های 
خود و پاســخگویی بــه چنین روشــی روی 
آورده اســت. تعامل قوا، نشانی از هماهنگی در 
هدفگذاری و پیشبرد کشــور دارد با این حال 
ایــن امر از وظیفه نظارتــی مجلس نمی کاهد.  
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشــکذر 
و ندوشــن در مجلس شــورای اسالمی در این 
باره گفــت: مجلس به دنبال تعامل با دولت در 
راستای توسعه بیش از پیش کشور است و این 
به معنای کوتاه آمدن از وظایف نظارتی این نهاد 
قانوگذار نیســت. همچنین سید ناصر موسوی 
الرگانی عضو هیأت رئیسه مجلس در این باره 
گفــت: مجلس در حال وادار کردن مســئوالن 
اجرایی به فعالیت بیشتر است و اگر دولت این 
اقدامات را انجام ندهد ناچار به پاســخگویی به 
افکار عمومی می شــود، از این رو شاهد چنین 
اظهار نظرهایی از سوی رئیس جمهور هستیم 
که قصد دارد ذهن مردم را درگیر حواشی کند 
که دغدغه اصلی کشــور نیست. وی افزود: این 
نوع  اظهارنظر از ســوی کسی که خود 5 دوره 
در مجلس شورای اسالمی حضور داشته، حتی 
در جایگاه نایب رئیسی قرار گرفته و بعضا بحث 
نظارت مجلس را فریاد زده و از جایگاه حساس 
نمایندگــی صیانــت کرده، تعجب آور اســت. 
نماینده مردم فالورجــان تصریح کرد: چگونه 
قانون اساســی که به مجلس اجازه عزل رئیس 
جمهور را داده، اجازه نظارت بر عملکرد وزرا را 
نداده است؟ لذا این حرف از کسی که حقوقدان 

و مســلط به قانون اساسی است تعجب برانگیز 
است.

وی در ادامه با بیان اینکه عملکرد ضعیف باعث 
استیضاح و ســوال از وزرا توســط نمایندگان 
می شود که ناشی از عدم اجرای قانون و عمل به 
وظایف است، عنوان کرد: بازدید نمایندگان از 
کارخانجات، مراکز صنعتی و دستگاه ها دلیل بر 
این اســت که نماینده به یکی از وظایف قانونی 
خود که نظارت بر عملکرد وزرا و شخص رئیس 

جمهور است، عمل کند.
از ســوی دیگر محمد حســین فرهنگی عضو 
هیات رئیســه مجلس شــورای اسالمی گفت: 
اینکــه آقای روحانی اظهاراتــی را در خصوص 
اختیــارات مجلس شــورای اســالمی مطرح 
کرد باید متوجه باشــد که تفســیر قوانین بر 
عهده شــورای نگهبان است و رئیس جمهوری 

نمی تواند در این باره تفسیر به رأی کند.
وی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور مبنی 
بر اینکه » ما در قانون اساســی چنین چیزی 
نداریم کــه مجلس بتواند بــر کار وزرا نظارت 
کنــد« اظهار کرد: تفســیر قانون اساســی بر 
عهده شورای نگهبان است و قطعا مراجع دیگر 

نمی توانند تفسیر به رأی کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهرو اسکو در مجلس 
شورای اسالمی افزود: مواردی که جنبه »نص« 
دارد مشخص اســت و نیازی به تفسیر ندارد و 
در مواقعی هم که شبهاتی وجود داشته باشد، 

شورای نگهبان تفسیر آن را انجام خواهد داد.
عضو هیات رئیســه مجلس شــورای اسالمی 
تاکید کرد: برداشــت های اشــخاص نمی تواند 
»نص صریح« احکام قانون اساســی را از مسیر 
خــود منحرف کند؛ بنابراین اســتیضاح، طرح 
سوال و پیگیری های نظارتی از وظایف مجلس 
شورای اسالمی محسوب می شود که در قانون 

اساسی نیز مبرهن شده است.

نماینده مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: 
رئیس جمهور اگر به تفسیر قوانین الزم داشته 
باشد، می تواند از شورای نگهبان استفسار کند 

و تفسیرهای دیگر جنبه قانونی ندارد.

 پرسش افکار عمومی 
در این میان این ســوال در میان افکار عمومی 
این اســت که رئیس جمهور حتماً خود بهتر از 
هرکسی به وظایف قانونی مجلس و نمایندگان 
واقف اســت و عالوه بر آنکه تحصیالت حقوقی 
داشــته و حقوقدان اســت، تجربه زیادی را در 
مجلس داشــته است . ســاده ترین گواه برای 
این موضوع این اســت که مجلس حق سؤال و 
اســتیضاح وزرا و رئیس جمهور را بواسطه سوء 
تدبیر و سوءعملکرد آنها دارد و این واضحترین 
و محکمترین دلیل بــر حق نظارت مجلس بر 
قوه مجریه است. عالوه بر تاکیدات امام و رهبر 
معظم انقالب بر اهمیت وظایف نظارتی مجلس 
و اینکه مجلس در رأس امور قرار دارد، ســوال 
این اســت که چرا شــخص اول اجرایی کشور 
قانون اساسی را زیر سوال می برد نکته ای است 
که بایســتی مورد توجه قرار گیرد. این قانون 
همان قانونی است که رئیس جمهور بر اساس 
آن در انتخابات شــرکت و به ســمت ریاست 
جمهوری انتخاب شده است و موضعگیری علیه 
آن راه به جایی نمی برد. از ســوی دیگر مردم 
می پرســند آیا رئیس جمهور یکی از مشکالت 
کشور را در طی این سالها حل کرده و به نتیجه 
رســانده که اینک به فکر تغییر قانونی اساسی 
است؟ به نظر می رســد که رئیس جمهور در 
این ســخنان بنای آن را نداشت که توجهی به 
قانون اساسی کاری داشته باشد و بحث اقناعی 
و حقوقی معتبــری را بیان کند بلکه به دنبال 
ایجاد فضای جدید برای دور کردن افکارعمومی 

نسبت به مدیریت کشور است. 
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امام صادق )ع(: نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که 
تو را بی مقدار جلوه دهد.

درمان ۷ هزار بیمار مبتال به کرونا در 
بیمارستان های نیروی زمینی سپاه 

پاسداران
سردار اخوان از درمان ۷ هزار بیمار مبتال به کرونا 
در بیمارستان های نیروی زمینی سپاه پاسداران در 

شرایط سخت کرونایی خبر داد.
 ســردار سرتیپ دوم پاســدار احمد اخوان معاون 
بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی با اشاره به اقدامات این معاونت در مبارزه 
با ویروس کرونا اظهار کرد: یکی از اقدامات نیروی 
زمینی ســپاه برپایی هفت بیمارستان صحرایی در 
شهر های تهران، قم، کاشــان، گرگان، بابل، مهاباد 
و دیوان دره با ظرفیت هزار و 56 تخت بســتری و 
45 تخت آی ســی یو بوده است.وی افزود: برپایی 
بزرگترین و مجهزترین بیمارســتان سیار کشور در 
اســتان تهران با بیش از 5۰۰ تخت بستری و 3۰ 
تخت آی ســی یو از دیگــر اقدامات بهداری رزمی 
نیروی زمینی ســپاه برای مقابلــه با ویروس کرونا 
بوده اســت.معاون بهداری رزمی نیــروی زمینی 
ســپاه با تاکید بر اهمیت نقش مدیریت زیســتی 
بــرای مقابله با ویروس کرونا عنــوان کرد: تمامی 
بیمارستان های ثابت نیروی زمینی سپاه به منظور 
خدمت رســانی در زمینه دفاع زیســتی وارد عمل 
شــدند و قریب به هزار و ۷۰۰ تخت بیمارســتانی 
و ۲61 تخت آی ســی یو در این زمینه بسیج شده 

است.  باشگاه خبرنگاران جوان

عمویی اعالم کرد؛
بررسی بودجه ستاد کل نیروهای 
مسلح در کمیسیون امنیت ملی 

مجلس
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از بررسی بودجه سپاه، سازمان بسیج، ستاد 
کل نیروهای مســلح، ســازمان پدافند غیرعامل، 
وزارت کشور، دانشــگاه امام حسین )ع( و سازمان 
انرژی اتمی خبر داد. ابوالفضل عمویی ، با اشاره به 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با موضوع رسیدگی به بودجه ۷ نهاد 
مرتبط با این کمیســیون در الیحه بودجه 14۰۰، 
گفت: جلسات فشرده این کمیسیون برای رسیدگی 
به عملکرد دســتگاه های مرتبط با کمیســیون در 
سال 99 و بررسی چشم انداز بودجه دستگاه ها در 

سال 14۰۰ در حال برگزاری است.
وی با اشــاره به ادامه این جلسات در روزهای آتی، 
افــزود: روز گذشــته میزبان ســردار نقدی معاون 
هماهنگ کننده ســپاه پاسداران و سردار سلیمانی 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین بودیم و امروز نیز 
میزبان معاونان سازمان انرژی اتمی، سردار جاللی 
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل، ذوالفقاری معاون 
امنیتی و انتظامی وزارت کشــور، ســردار حسنی 
آهنگر رئیس دانشــگاه امام حســین)ع( و سردار 
اســحاقی معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای 
مســلح بودیم که گزارش عملکرد ایــن نهادها بر 

اساس بودجه تخصیص یافته بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس افزود: پیــش از این نیز طی جلســاتی با 
حضور وزیر دفاع، مباحث بودجه ای مربوط به این 
وزارتخانه را بر اســاس مأموریت های آن بررســی 
کردیــم و نمایندگان نیز دیدگاه هــای خود را در 
حضور نمایندگان ســازمان برنامــه و بودجه بیان 
کردند.عمویی تاکید کرد: اولویت کمیســیون این 
اســت که با توجه به محدودیت منابع کشــور باید 
نحوه تخصیص بودجه از ســوی ســازمان برنامه و 
بودجه به این دســتگاه ها بر اســاس مأموریت آنها 
بررسی شــود، همچنین چشم انداز سال آینده نیز 
مهم است و پیشنهادات نیز در این راستا بررسی می 
شود.وی با بیان اینکه رویکرد کمیسیون امنیت ملی 
مجلس تقویت بنیه دفاعی و امنیتی ضمن در نظر 
گرفتن مجموع شرایط کشور است، عنوان کرد: بعد 
از دریافت نظرات و پیشنهادات نمایندگان و بررسی 
آن، نمایندگان کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون 
تلفیق این پیشنهادات را به کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه 14۰۰ ارائه و اولویت ها را پیگیری می کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: ضمن دریافت عملکرد این دســتگاه 
ها با توجه به بودجه تخصیص یافته پیرو مأموریت 
های مشــخص شده، به بررســی چشم انداز الیحه 
بودجه 14۰۰ برای این نهادها می پردازیم.  مهر

گزارشخبر
نقدی بر سخنان رئیس جمهور در خصوص بازنگری در قانون اساسی و انتقاد از نظارت مجلس  

شرایط امروز کشور حاصل بی نظارتی است

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 
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آگهی ابالغ اتهام 

خانم صدف لولویی – بشماره کارمندی 586883 فرزند منصور 

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

  شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

    )سهامی خاص(

پرونده نامبرده باال به اتهام غیبت متوالی در این هیات مطرح گردیده 
است. لذا به علت عدم دسترسی و به تجویز ماده 73 قانون آئین داد 

رسی مدنی مراتب در یک نوبت منتشر
 می شود تا ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی در یکی از روزهای 
اداری به محل امور اداری زیربط یا این هیئت واقع در تهران، خیابان 
مالصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، ضلع جنوب غربی میدان شیخ 
بهایی، پالک 144، طبقه چهارم شرقی، هیئت پنجم بدوی وزارت نفت 

مراجعه نمایند. 

هیئت پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت 

1399.5410شماره مجوز99/10/2تاریخ چاپ نوبت اول

 تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی)33-99(
 جهت برگزاری مناقصه  تهیه مصالح و اجرای 8500 انشعاب سری در شهرستان های ریگان و گنبکی و روستاهای تابعه 

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

ت اول
نوب

  شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

    )سهامی خاص(

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )تهیه مصالح و اجرای 8500 انشعاب سری در شهرستان های ریگان و گنبکی و روستاهای 
تابعه ( به شماره 2099093164000037   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم 
ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است 
مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  انتشار فراخوان در 

سامانه تاریخ 99/9/29 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 13/10/99
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : 27/10/99

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه شماره تماس: 31326000-034 شماره فکس:034-33239661 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

کد فراخوان1399.5342شماره مجوز99/10/2تاریخ چاپ نوبت اول450مدت زمان اجرا)روز(

4/850/000/0002099093164000037مبلغ تضمین)ریال(99/10/3تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله 8 8 0 0 6 6 8 8

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد
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