
این روزها که فشارهای اقتصادی از یک سو، ادامه تحریم ها 
و خودنمایــی دولت جدید امریــکا و در راه بودن رقابتهای 
انتخاباتــی1400 می طلبــد که یک رنگــی و وحدت در 
تمامی موارد در کشــورمان جلب نظر کند، شاهد هستیم 
کــه دولتمردان ادبیات متفاوتی را به کار برده و در ماههای 
آخر دولت دوازدهم ســاز مخالف با دیگر قوا و نهادها را سر 

می دهند. 
اگر چه پیش از این هم این اختالف وجود داشت اما نمودی 
بســیار کمرنگ داشت، اما حاال سوال این است که چرا این 

اختالفات به خصوص در باره مجلس شدت یافته است؟ 
این گونه اختالفات باعث شــد تا مقام معظم رهبری ابتدا  
در سال ۹0 هیات عالی حل اختالف قوا را تشکیل دهند و 
متاسفانه با ادامه اختالفات، رهبری در دیدار با مردم شیراز 
در ســال ۹1 مجبور به تذکر صریح و علنی به مســئوالن 
ســه قوه در مورد لزوم همکاری و پرهیز از اختالفات شدند 
چرا که این اختالفات اصل تفکیک قوا و کارآمدی ســاختار 

حاکمیتی و اجرایی کشور را دچار اختالل کرده بود.
با ایــن حال این روند به خصوص از ابتدای مجلس یازدهم 
نمود بیشــتری داشته اســت. آذر ماه امسال بود که رئیس 
جمهور گفت: کســی نمی تواند برای دولت خط مشــی و 
برنامــه تعیین کند؛ مــردم به برنامه رئیــس جمهور رای 
داده انــد. دی ماه امســال نیز برخــی از طرح های مجلس 
را مضر دانســت و اظهار داشــت: مجلس شورای اسالمی 
نمی تواند بر کار وزیــران »نظارت« کند و »چنین کلمه ای 
در قانون اساســی نیامده اســت« و نظارت بــر کار وزیر از 

وظایف رئیس جمهور است.« 
حــاال چالش جدی دولت و مجلس در روزهای اخیر با بروز 
اوضاع نابســامان بورس به میدان جدال پاستورنشــینان و 
بهارســتان نشینان تبدیل شده و دعوای دولت و مجلس بر 

سر بورس و بودجه باال گرفت.
این درحالی اســت که رهبر معظم انقالب در فرمایش های 
خود مرتباً تاکید کرده اند که قوای مختلف در کشور نباید با 

به نمایش گذاشتن اختالفات خود در مردم ایجاد ناامیدی 
کنند. 

اختالف مجلس و دولت 
از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، نه  تنها شــاهد همکاری 
چندانی میان دولت و مجلس نبوده ایم، بلکه اختالفات میان 
این دو نهاد اثرگذار در کشــور، تیتر همه رسانه های داخلی 
بوده است. گاه این اختالفات و درگیری ها به حدی اوج گرفته 
اســت که مقام معظم رهبری به مســئله ورود پیدا کرده و 
با انذار بــه نمایندگان مجلس و دولتمردان، خواســتار رفع 
این اختالفات و درگیری ها به نفع مردم شــده اند. اما شواهد 
موجود حاکی از آن اســت که گویی تا پایان دولت حســن 
روحانی، اختالفات میان مجلس و دولت ادامه خواهد داشت.

*مصوبه ضدبرجامی مجلس 
بودجه 1400 این روزها محل اختالف دولت و مجلس گشته 
و دولــت اصرار بر آن دارد کــه مجلس نباید بودجه را تغییر 

دهد و این دولت است که باید بودجه را تدوین کند.
اما این روزها اختالف اخیر بر سر بورس هم ناشی از اختالف 
نظر دولت و مجلس است که با شلیک توپخانه ای دو طرف 
همراه شد. از یک سو انتقاد رئیس جمهور از روند رسیدگی 
به بودجه و از یک ســو پاســخ رئیس مجلس در باره اینکه 
مسئوالن اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطالعات ناقص 

نمی توان گرهی از مشکالت مردم باز کرد.
محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس در جلســه فــوق العاده 
کمیســیون اجرایی با بیان اینکه در ماه های گذشته مجلس 
یازدهم به صورت  مداوم مسئله بورس را پیگیری  کرده است 
و هر اختیار و ابزاری که وزیر اقتصاد و ســازمان بورس نیاز 
داشــتند به آن ها داده شــد اما بازار سرمایه از سوء مدیریت 
رنج می برد. در همین حــال رئیس دفتر رئیس جمهورنیز 
وارد میدان شــد و تاکید کرد: من خواهش می کنم دخالت 
ها در بورس کم شــود. ما به عنوان دولت اعتقاد داریم که ما 
نقش حمایتی باید داشــته باشیم و تصمیم گیری را برعهده 
شورای عالی بورس بگذاریم.از مجلس هم می خواهیم انقدر 
دخالت در بورس نکنند. شاهد بودید که جلسه می گذارند و 
مصاحبه می کنند و به محض اینکه بورس مثبت می شــود 
می گویند دولت نتوانســت و ما مشکل بورس را حل کردیم. 
بعد که بورس منفی می شــود می گویند ما از اول تذکر داده 
بودیم. خب شما دخالت نکنید. مجلس مأموریت خودش را 
دارد. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در مورد اظهارات برخی 

از مجلسی ها مبنی بر اینکه الیحه بودجه مغشوش و نامتوازن 
اســت و دولت برای تهیه آن نیم ساعت وقت گذاشته است، 
اظهار کرده بود: یعنی دولت فقط نیم ساعت وقت گذاشته و 
آنرا تحویل مجلس داده اســت؟ اگر مغشوش بوده چرا سال 
های گذشته دوستان به همین بودجه رأی دادند؟  اما، علی 
نیکزاد نائب رئیس دوم مجلس هم در همین خصوص گفت 
که کســانی که ادعا می کنند خیلی بلدند این وضع را برای 

مملکت درست کردند.
اختالف میان دولت و قوه قضاییه 

اما این اختالفات منحصر به مجلس نیســت و در مورد قوه 
قضاییه هم دیده می شــود. اظهارات جنجالی رئیس جمهور 
در مــورد مبارزه قوه قضاییه حتــی موجب انتقاد همفکران 
او شــد. محمود صادقی، در توییتر در این باره نوشــته بود: 
»آقای روحانی! فساد فساد است، چه میلیونی چه میلیاردی؛ 
به جای فرافکنی با غده های فساد در دستگاه های زیرمجموعه 
خودتــان مقابله کنیــد. بعضی از همکاران شــما در هیئت 
دولت دســت کمی از همتایانشان در دولت سلف ندارند.« در 
جلسه شماره ۵1 ســران قوا با حضور حسن روحانی رئیس 
جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی 
و ســید ابراهیم رئیســی رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضا از 
قوای ســه گانه و ســایر نهادها جدال لفظی میان مشاوران 
روحانی و قالیباف و پس از آن انتشار برخی اخبار تایید نشده 
حاشــیه های جدیدی را برای این جلســه ایجاد کرد.در این 
میــان اخیراً نیز احضار وزیر ارتباطات از ســوی قوه قضاییه 

حاشیه هایی را با خود به دنبال داشته است. 
اختالفات انتخاباتی یا کارشناسی 

 امــا این اختالفات چقــدر مبتنی بر نظرات کارشناســی و 
تخصصی و چقدر مبتنی بر اختالف نظر های سیاسی با نظر به 

انتخابات ریاست جمهوری 1400 است؟ 
چندی پیش محمود واعظــی، رئیس دفتر رئیس جمهوری 
نمایندگان مجلس را نسبت به بهره برداری تبلیغاتی، جناحی 
و تخریبی از تریبون مجلس برحذر داشــت و گفت؛ استفاده 
از تریبون های رسمی و غیررسمی به منزله تالش برای ایجاد 
دوقطبــی میان مجلس و دولت با اهداف انتخاباتی اســت و 
بهره برداری تبلیغاتی از تریبون مجلس به نفع نظام، مردم و 

انسجام کشور نیست.
حمید رضا ترقــی عضو حزب مؤتلفه اســالمی در این باره 
به سیاســت روز گفت: دولت در پایان فعالیت خود شــاهد 
شکست های متعددی در سیاست و برنامه هایش در مسائل 
مختلف مانند برجام و نگاه به بیرون و ناامیدی از کنار آمدن 
دمکرات ها با ایران است و حاال شاهد آن است که وعده هایش 
به مردم برای بعد از برجام و مذاکره بی نتیجه بوده است. از 
سوی دیگر با ریل گذاری که   دولت کنونی برای دولت آینده 
در بودجه داشــت، مخالفت شد  ودولت از برخورد قضایی با 

وزیــر ارتباطات به دلیل انجام ندادن وظایف و ماموریت های 
خود ناراضی است. وی افزود: بنابراین شاهد هستیم که رفتار 
دولت به  ســمت عصانیت و عدم  کنتــرل پیش می رود و 
در بســیاری از موارد رویکردهای دولت کارشناسی نیست و 
انفعالی اســت. ترقی تصریح کرد: در حقیقت دولت احساس 
می کند برای شکست هایی که در برنامه های خود می خورد، 
بازخواست و مطالبه گری مجلس و قوه قضاییه باال رفته و از 
ایــن رو نمی خواهد تن به مصوبات مجلس یا تصمیمات قوه 
قضاییه بدهد و در برابر تصمیمات مجلس مقاومت می کند. 

وی با تاکید بر اینکه کشاندن این اختالفات به داخل جامعه 
و عدم توجه به توصیه رهبری مبنی بر اینکه اختالفات سران 
قوا باید در داخل جلسات سه قوه مطرح و به صحنه عمومی 
کشانده نشود، اظهار داشت: مردم در نظر سنجی ها از عملکرد 
دولت ناامید هستند اگر دیگر قوا از حقوق مردم دفاع نکنند، 
این امر بر مشــارکت مردم در انتخابات اثر زیادی داشــته و 
مشــارکت آنها به شکل جدی کاهش می یابد. این در حالی 
است که قوای دیگر در این میان تالش می کنند دولت را به 
سمت خدمت بیشتر و حل مشکالت مردم سوق دهند. این 
کارشناس مسائل سیاســی با تاکید بر اینکه مقاومت دولت 
درایــن برهه از زمان  توجیهی ندارد و اینکه دولت می گوید 
کسی نباید در تصمیم گیری های دولت دخالت کند خالف 
قانون اساسی است. دولت مجری قانون است و تصویب و ریل 
گذاری قوانین به عهده مجلس است و قوه قضاییه نیز بخش 
نظارتی را بر عهده دارد. دولت باید خود را با قوای دیگر وفق 
بدهد و حاشــیه ســازی و اختالف افکنی در شرایط کنونی 
نتیجه ای برای مردم ندارد و تنها موجب شــادی دشــمنان 

کشور می شود. 
همچنین همایون دارابی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در 
این باره گفت: از آنجایی که در حال حاضر بین تفکرات دولت 
و تفکرات حاکم بر مجلس یک اختالف جدی وجود دارد و به 
نوعی دو طرف دارای فضای متفاوتی هستند، این امر موجب 
شده اســت در مواقعی که بازار دچار تنش می شود به مانند 

وضعیت کنونی، این اختالفات بیشتر شود.
این کارشــناس اقتصادی گفت: به نظر می رسد دولت به این 
خوشــبین است که تا انتخابات بتواند به یک توافق یا تفاهم 
سیاســی دســت یابد تا راه را برای یــک کاندیدای هم فکر 
خودش برای شــرکت در انتخابات باز کند. این نوع تضاد ها 
وقتی به انتخابات نزدیک تر می شویم پررنگ تر می شود و به 
هر حال دو طرف بر اســاس اهداف سیاسی به دنبال تصمیم 

گیری برای بازار هستند.
نتیجه اختالفات 

این درحالی است که ادامه اختالفات و درگیری ها پیامد های 
منفی ای برای مردم به دنبــال دارد، پیش از این نیز همین 
اختالفات بود که اجازه نداد تا برنامه های مؤثری برای کاهش 

فشارهای اقتصادی تدوین شــود. مسلم است که مقامات و 
مســئوالن اعم از نمایندگان مجلــس و دولتمردان و غیره 
آســیبی از این وضعیت نمی بینند، چون امکانات و خدمات 
برای آنان به بهترین شــکل فراهم است اما بار ناشی از نرخ 

بیکاری، فقر و تورم بر دوش مردم ماند.
عضو هیئت رئیســه کمیسیون اصل ۹0 مجلس در این باره 
گفت: بعضا شاهد استفاده از ادبیات کودکانه هستیم که این 
امــر می تواند به وحدت میان مجلس و دولت آســیب بزند؛ 
نیازی نیســت در میدان کار و تالش چه در دولت و چه در 

مجلس به یکدیگر کنایه بزنیم.
علی خضریان در این باره افزود: مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی 
می فرمود اگر کار برای خداوند، مردم و انقالب اسالمی است، 
قبیله گرایی و دو دسته بازی الزم نیست؛ بنابراین چرا عرصه 
انتخابات را باید از صحنه خدمت به صحنه رقابت سیاســی 
تبدیل کرد. وی  تصریح کرد: آقای رئیس جمهور اگر مجلس 
چیزی را بلد نیســت بیایید کمک کنید تا با هم آن موضوع 
را حل کنیم؛ مجلس نیز توجه داشــته باشد اگر آقای رئیس 
جمهور وظایفی برعهده دارد باید بر آن ها نظارت داشته باشد 
لذا قرار نیســت صحنه عمل و تالش به جدل سیاسی تبدیل 
شود. سید محمود نبویان نماینده تهران نیز در این باره اظهار 
داشــت: در فضایی که بین دولت و مجلــس اختالف وجود 
دارد، اقتصاد مملکت نابود خواهد شــد که در همین راســتا 
مافیا و دالل تالش می کنند فشــار را بر مردم افزایش دهند. 
عضو کمیســیون اصل ۹0 مجلس تصریــح کرد: اگر در یک 
خانواده اعضا با یکدیگر دعوا کنند، وضع اقتصاد آن خانواده به 
هیچ وجه بهبود پیدا نخواهد کرد، چرا که ضمن افزایش التهاب 
و فشار یقیناً مشکل خانوادگی آنان حل نخواهد شد و ممکن 
اســت هر کسی کار خودش را انجام دهد. وی تاکید کرد: اگر 
به دنبال رفع مشکل مردم هستیم، باید بدانیم که حذف وزیر 
و استیضاح او دردی را درمان نخواهد کرد، لذا بایستی وزرای 
اقتصــادی و تیم اصلی دولت را به مجلس آورده و هماهنگی 

الزم را بین آنها ایجاد کرده و مشکل را رفع کنیم.
در نهایت 

در نهایــت باید گفــت، همه قوا وظیفه دارنــد که به دور از 
درگیری های سیاسی، در همکاری و تعامل سازنده با یکدیگر 
مشــکالت مردم را حل کنند. ادامه این وضعیت و تشــدید 
درگیری ها میان دولت و مجلس باعث شکاف و فاصله میان 
ملت و دولت می شــود. همدلــی و تفاهم مهمترین نیاز این 
روز های کشــور اســت تا جامعه بتواند از اقیانوس پرتالطم 

مشکالت به سالمتی بگذرد.
تعامل قوا موجب آرامش و ثبات روحی، سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی جامعه و  روان سازی و کارآمدی قوا و دستگاه های 
نظام حکومتی می شــود  و روابط قوا باید براساس اعتالی 

نظام و تمرکز بر حل  مشکالت اقتصادی باشد. 

 شنبه  ۴ بهمن 1399  شماره ۵۵۰۸ 

اذان ظهر: ۱۲:۱۷ اذان مغرب: ۱۷:۴۱
اذان صبح فردا: ۵:۴۱  طلوع آفتاب فردا: ۷:۰۹ اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

www.siasatrooz.ir

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی

رسول اکرم )ص(: هر که از برادر خود گناهی بداند و آن 
را بپوشاند، خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند.

گزارش

نگاهی به رویکرد جدید دولت در مخالفت با قوای دیگر 

سازمخالف درماه های  پایانی

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالك 16  تلفن: 6-88013870  نمابر: 88007۵7۵  

 کدپستي: 1438634871  شاپا: 3۹47 - 2008 
 سازمان آگهي ها: 88006688 

 چاپ: کارگر 66817316 

@siasatrooz

آگهي مناقصه عمومي شماره 2099004245000001 
 

امور مربوط به خدمات عمومی مدیریت و شعب استان کهگیلویه و بویراحمد

بانك کشاورزي در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی مدیریت 
 ، راننده   ، امور خدمتگذاری  به صورت حجمی شامل  بویراحمد  و  استان کهگیلویه  و شعب 
از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای توسط شرکت هایی که دارای  اپراتور  تایپیست  و 
الکترونیکی دولت  تدارکات  از سامانه  گیری  بهره  با  باشند  مناقصه  با موضوع  کاری  سوابق 
)setadiran.ir( و با شماره مناقصه  )شماره سیستمی      2099004245000001 ( بصورت 

کامال الکترونیکی اقدام نماید  .
زمان انتشار در سایت :   از تاریخ 1399/10/29 لغایت 1399/11/06 از ساعت 8  تا  14  

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1399/10/29 لغایت 1399/11/06 از ساعت 8  تا 14 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : شنبه مورخ 1399/11/21 ساعت 13  

 زمان بازگشایی : شنبه مورخ  1399/11/25 ساعت 10 صبح و زمان اعالم به برنده دو شنبه 
مورخ 1399/11/27  

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1- برگزاری مناقصه صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل 
 ، مربوطه(  هزینه  وجود  صورت  )در  مناقصه  اسناد  دریافت  و  خرید  شامل  مناقصه  فرآیند 
پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه( ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم 

به برنده و واریز وجه مناقصه در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .
2- عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 

)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 021-41934

 )www.setadiran.ir( سامانه  سایت  در   ، ها  استان  سایر  نام  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات 
بخش 

»ثبت نام / پروفایل مناقصه گر« موجود است .
کلیه  یا  یك  رد  در  بانك  و  باشد  می  مناقصه  برنده  برعهده  آگهی  انتشار  هزینه  در ضمن   

پیشنهادها مختار است.

آگهي مزايده عمومي  فروش ساختمان مسکوني )داراي مجوز کاربري تجاري( 

استانداري کهگيلويه و بويراحمد
استانداری کهگیلویه و بویراحمد

بدینوسیله به اطالع عموم میرساند استانداري کهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد يک باب ساختمان با پروانه مسکوني و داراي 
مجوز کاربري تجاري را طبق کمیسیون ماده پنج استان و به استناد برنامه اجرایي سال1399 در اجراي بند ج تبصره 12 قانون 
بودجه سال 99 به صورت مزایده عمومي و صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( با قیمت پایه کارشناسان رسمي 
دادگستري و رعایت قوانین و مقررات بفروش برساند. لذا متقاضیان محترم میتوانند جهت اخذ اطالعات مورد نیاز شرکت در مزایده 
و بازدید ملک مذکور، به استانداري کهگیلویه و بویراحمد واقع در یاسوج، میدان امام حسین)ع(، خیابان شهید میرزاي شیرازي 
مراجعه و پس از ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و رعایت شرایط 
ذیل، از روز شنبه مورخ 99/11/04 تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99/11/14 پاکت حاوي ضمانت نامه پالک مورد نظر را پس 

از الک و مهر به دبیرخانه حراست این استانداري با اخذ رسید تحویل نمایند. 
ضمنًا بر روي پاکت حتمًا قید شود درخواست مربوط به آگهي مزایده ساختمان استانداري مي باشد.  

شرایط مزایده:
. )www.setadiran.ir( به آدرس )1- ثبت فرم شرکت در مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد

2- پاکت الک و مهر شده حاوي ضمانتنامه بانکي  به مبلغ 7/420/000/000 ریال  بر اساس مصوبه شماره 123402 مورخ 1394/09/22 
هیأت محترم وزیران و مطابق تصویر پیوست شماره 1 داراي سه ماه اعتبار از تاریخ صدور در وجه استانداري کهگیلویه و بویراحمد 

با مشخصات کامل و در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست استانداري کهگیلویه و بویراحمد تحویل گردد.
3- به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه یا ضمانتنامه کمتراز مبلغ اعالم شده، مبهم، ناخوانا، مشروط، خط خوردگي و یا ثبت شده در 
خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد و کنترل اصالت ضمانتنامه بانکي مزایده گران از طریق سامانه سپام بانک مرکزي ، 

از طرف اعضاء کمیسیون مزایده انجام مي پذیرد .
4- اطالعات مورد نیاز در موعد مقرر ) زمان بازدید در جدول فوق ( با مراجعه متقاضیان به استانداري کهگیلویه وبویراحمد ارائه 

خواهد شد.
5- استانداري در رد پیشنهادات که داراي یکي از شرایط مزایده نباشد مختار است.

6- تعهدنامه منع مداخله کارکنان دولت ) پیوست شماره  2 ( تکمیل و پس از تأیید )امضاء و مهر براي شخص حقوقي - امضاء و  
اثرانگشت براي شخص حقیقي( در سامانه ستاد بارگذاري و ثبت گردد.

7- برنده مزایده ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعالم نظر کمیسیون مزایده مهلت دارد نسبت به واریز وجه بصورت یکجا به حسابي که 
ذیحسابي استانداري کتبًا اعالم مي دارد اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه برنده اول، ضمانتنامه وي به نفع خزانه دولت ضبط و 

نفر دوم در صورت داشتن شرایط احراز مزایده برنده اعالم خواهد شد و درصورت عدم مراجعه نفر دوم مزایده تجدید خواهد شد.
ارسال  مزایده،  فرآیند  مراحل  تمامي  و  باشد  مي  )ستاد(  دولت  الکترونیکي  تدارکات  سامانه  طریق  از  صرفًا  مزایده  برگزاري   -8

پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از طریق این سامانه امکان پذیر مي باشد.
9- متقاضیان شرکت در مزایده مي بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي الکترونیکي)توکن( به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه 

نمایند.
ساختمان مسکوني واقع در شهر یاسوج ،گلستان 15  روبروي مرکز بهداشت شهید دامیده یاسوج

 
 تيزمان انتشار در سا

افت اسناد يمهلت در

 دهيمزا
 ديزمان بازد

ن مهلت يآخر

 متيشنهاد قيپ

 ييزمان بازگشا

 پاکات
 پاکات ييمکان بازگشا

 يوقت اداران يپا 40/11/99 خيتار

پنج شنبه مورخ  روز

49/11/99 

40/11/99 

 يال

10/11/99 

10/11/99 11/11/99 
 راحمديه و بويلويکهگ ياستاندار

 منابع ت ويريدفتر معاونت توسعه مد

 صبح 14 10 10يصبح ال 8 صبح 8 ساعت
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