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چالشقانون

دكترمحمدرضاناریابيانه
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كهنخبگانوانديش�مندانباعملبهرس�التتاريخی،
نقطهنظراتخودراپيرامونسياس�تهایكلیونقش
وكارآم�دیآندرجامعهبيانكنن�د.گواينکهتاكنون
ازس�ویقوایسهگانهومجمعتشخيصمصلحتنظام
گزارشعملکردسياس�تهایكلیمنتشرنشدهاست،
شبکههاياطالعرسانيرايانهايدرزندگیامروزبشر
داراینق�شغيرقابلان�کاریداردوبس�ياریازجنبه
ه�ایزندگیوكس�بوكارباآنپيون�دجدايیناپذير
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خوانندگانمیگذرد:

سياست هاي كلي نظام شبكه هاي
 اطالع رساني رايانه اي 

1- ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطالع رساني رايانه 
اي و اعم��ال تدابير و نظارت هاي الزم به منظور صيانت از 
امنيت سياس��ي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري 

از جنبه ها و پيامدهاي منفي شبكه هاي اطالع رساني.
2- توس��عه كمي وكيفي شبكه اطالع رساني ملي و تأمين 
س��طوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين ش��بكه براي 
كليه متقاضيان به تناس��ب ني��از آنان و با رعايت اولويت ها 

و مصالح ملي.
3- ايجاد دسترس��ي به ش��بكه هاي اطالع رس��اني جهاني 

صرفا از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
4- حضور فعال و اثرگذار در ش��بكه هاي جهاني و حمايت 
از بخش هاي دولت��ي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه 
اطالع��ات و خدم��ات ض��روري و مفيد با تأكي��د بر ترويج 

فرهنگ و انديشه اسالمي.
5- ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه 
ش��بكه هاي اطالع رساني به ويژه در جهت مقابله كارآمد با 

جرائم سازمان يافته الكترونيكي.
6- توسعه فن آوري اطالعات )به ويژه حفاظت از اطالعات( 
و آين��ده نگري در خصوص آثار تحوالت فن آوري اطالعات 
در س��طح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و 

تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
7- اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق ها و مقررات بين 
المللي و ايجاد اتحاديه هاي اطالع رس��اني با ساير كشورها 
به ويژه كش��ورهاي اسالمي به منظور ايجاد توازن در عرصه 
اط��الع رس��اني بين الملل��ي و حفظ و صيان��ت از هويت و 

فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني.
توج��ه: »چالش قان��ون« برای انعكاس پاس��خ های مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام يا اعض��ای آن، اعالم آمادگی می 
نماي��د. ضمن��ا از ارائه نقد و پيش��نهادات مش��فقانه عموم 

انديشمندان و نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.
نقد و بررسی سیاست های کلی 

- خلط سياست های كلی با آرمان ها 
آرمان ها اهداف بزرگ و گس��ترده ای هس��تند كه شركت 
در پ��ی تحقق بخش��يدن به آنهاس��ت و بهتر اس��ت كلی و 
حتی گاهی خالصه باش��د )برنامه ريزی استراتژيك كيفيت 
جامع، رس��ول محمدعلی پور(. هدف های آرمانی برگرفته 
از تصوير مطلوب چش��م انداز بلندمدت كش��ور است، بيان 

مقاصدی دس��ت  و  انتظ��ارات 
يافتنی اس��ت كه تحقق آن در 
گرو وفاق عمومی، اراده ملی و 
تالش خس��تگی ناپذير رهبران 
جامع��ه و آحاد م��ردم خواهد 
بود )مبانی نظری و مس��تندات 
برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، 
صفح��ه 867(. در م��واردی از 
سياس��ت های كلی شبكه هاي 
اطالع رساني رايانه اي با آرمان 
ها خلط ش��ده اس��ت. كارايی 
آرم��ان ه��ا در ادبي��ات برنامه 
ريزی اجتماعی با سياست های 
كلی دارای تفاوت های اساسی 

است.
- خلط سياس��ت ه��ای كلی با 

چشم انداز 
چشم انداز عبارت است از ارائه 
يك موقعيت مطلوب و آرمانی 
قابل دستيابی كه مانند چراغی 

در اف��ق بلندمدت فراروی جامعه و نظام حكومتی قرار دارد 
و دارای ويژگی های جامع نگری، آينده نگری، ارزش گرايی 
و واقع گرايی است )سازمان برنامه و بودجه كشور، كليات و 
اصول س��ازماندهی فضايی كشور، ص 9(. چشم انداز آميزه 
ای از ارزش داوری های مبتنی بر ايدئولوژی نظام و واقعيت 
های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زيست محيطی جامعه 
اس��ت )مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد 
دوم، صفحه 867(. در مواردی از سياس��ت های كلی شبكه 
هاي اطالع رس��اني رايانه اي با چشم انداز خلط شده است. 
در ادبي��ات برنامه ري��زی اجتماعی تعاريف چش��م انداز و 
سياس��ت های كلی دارای تفاوت های اساس��ی است و هر 

يك دارای كاربردهای ويژه هستند.
- ع��دم وجود قابليت زايش سياس��ت های كلی از اس��ناد 

فرادست
تدوين سياس��ت های كل��ی از طريق زبان معي��ار و اصيل 
قانونگذاری، هعمچون ش��بكه ای به هم پيوس��ته است كه 
زايش اليه های گوناگون آن بر اساس منطق شبكه صورت 
می گيرد. پيوس��تگی و همبس��تگی سياس��ت های كلی با 
اس��ناد فرادست كشور، دستاورد زايش های سلسله مراتبی 
در سياس��ت های كلی اس��ت آنگاه كه در نظام هماهنگ با 
يكديگر و س��اير اسناد فرادست و فرودست تدوين، تصويب 
و ابالغ ش��ود. سياس��ت های كلی شبكه هاي اطالع رساني 
رايانه اي نيز همچون س��اير سياس��ت های كلی، محصول 
زاي��ش درونی و زبانی سياس��تگذاری نيس��ت و هماهنگی 
س��اختاری و سلسله مراتبی با اس��ناد فرادست و فرودست 
خود ندارد. در مواردی از سياس��ت های كلی ش��بكه هاي 
اطالع رساني رايانه اي محصول زايش سياست های كلی از 

اسناد فرادست بصورت مبنايی و روشی نيست.
- قابل اجرا نبودن سياست های كلی غيرقاعده مند

در م��واردی از سياس��ت های كلی، قابلي��ت اجرايی وجود 
ندارد كه اين امر ناش��ی از وجود اشكاالت شكلی و ماهيتی 
در آنهاس��ت. در برخی از موارد جهت گيری سياس��ت ها با 
رويه های اجرايی مرس��وم كشور متناسب نيست از اين رو 
معموال سياس��ت های كلی مورد اقبال و اس��تقبال دستگاه 
های اجرايی قرار نگرفته است. وجود فاصله نظری و تجربی 
ميان تدوين و تصويب كنندگان سياست ها و اجراكنندگان 
آن تاكنون موجب ش��ده است كه عمال سياست های كالن 
تا اجرای كامل با كمبودهای اساس��ی مواجه باش��د. تعامل 

تصويب و ابالغ كنندگان و اجراكنندگان سياست ها به گونه 
ای تنگاتنگ و سيس��تماتيك نيس��ت تا از تصويب سياست 
های ناكارآمد جلوگيری ش��ود. برخی از بندهای سياس��ت 
ه��ای كلی ش��بكه هاي اطالع رس��اني رايان��ه اي به دليل 

غيرقاعده مندی دارای قابليت اجرايی نبوده و نيستند.
- زينتی بودن يا تشريفاتی بودن سياست های كلی 

اينكه در كش��ور تعداد فراوانی سياس��ت كلی در موضوعات 
خ��اص و فانتزی وجود داش��ته باش��د ول��ی ناكارآمد، قابل 
س��تايش و تقدير نيس��ت. داشتن سياس��ت های كلی كه 
هي��چ گاه بكار نروند و كاربردی برای ش��ان متصور نباش��د 
س��رانجامی ج��ز افزايش ب��ی اعتم��ادی مردم ب��ه قانون، 
قانونگذار و قانونگذاری ندارد. اينكه بصورت شكلی سياست 
های كلی كش��ور با ساير كش��ورهای جهان مقايسه شود و 
مطالع��ات تطبيق��ی بی حاصل پيرامون آن انجام ش��ود در 
نش��ريات دارای اعتبار علمی پژوهشی منتشر شود تاكنون 
مشكلی از زندگی مردم حل نشده است. سياست های كلی 
آنگاه ارزش��مندند كه با اجرای شايسته در راه منافع ملی و 
ملت ايران نقش آفرينی كند. به نظر می رسد كه مواردی از 
سياست های كلی شبكه هاي اطالع رساني رايانه اي جنبه 

تزيينی داشته و دارند.
- تداوم و تش��ديد مشكالت مرتبط با سياست های كلی در 

زندگی مردم
26 س��ال از تصويب اولين سياست های كلی )1372( می 
گ��ذرد. بررس��ی روند تصويب سياس��ت های كل��ی از ابتدا 
تاكنون، نش��ان از تك��رار و تكرار گزاره ه��ای پايه و احيانا 
مقدس��ی اس��ت كه اجرای آنها در زمره آرزوهای مسئوالن 
اس��ت. بايد دانست كه تكرار چندين باره گزاره های دوست 
داش��تنی دليل تحقق آنها نيست چرا كه با نشانی نادرست 
هيچ گاه نمی توان به مقصد رسيد. درك نادرست از چيستی، 
چرايی و چگونگی سياست های كلی تاكنون نتوانسته است 
منش��كالت زندگی مردم را برط��رف نمايد. تلقی غيرواقعی 
بصورت فراگير در نهادهای قانونگذار و مجری قانون بصورت 
مش��ترك وجود دارد. آثار و شواهد ميدانی موثری مبنی بر 
توانايی برون رفت از برداش��ت نادرس��ت از مقوله سياست 
های كلی در نزد مس��ئوالن مربوطه قابل مالحظه نيس��ت. 
با وجود مواردی از سياس��ت های كلی ش��بكه هاي اطالع 
رساني رايانه اي، جامعه شاهد تداوم و تشديد مشكالت در 

حوزه شبكه هاي اطالع رساني رايانه اي است.

- عدم وجود همكاری الزم بين 
مجمع و قوای سه گانه

مش��اهدات ميدانی بيانگر اين 
واقعيت اس��ت كه بين مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و قوای 
س��ه گانه در تدوين و تصويب 
و اج��رای سياس��ت های كلی، 
همدلی و همفكری و همكاری 
الزم وجود نداشته است كه در 
همزبانی ادبي��ات برنامه ريزی 
كالن ظهور و بروز داشته باشد. 
ناهمزبانی قوای سه گانه، هويت 
سياست های كلی را با مشكل 
مواجه س��اخته است و توانايی 
آن را در ساماندهی موضوعات 
مرتب��ط را به حداق��ل ممكن 
رس��انده اس��ت. سياست های 
كلی تاكنون نتوانس��ته اس��ت 
موضوعات و امور مرتبط با خود 
را در راس��تای حل مش��كالت 
زندگی مردم س��اماندهی كند. به عبارت ديگر سياست های 
كل��ی تدوين و تصويب سياس��ت های كلی نظام مش��خص 
نيست تا بر اساس آن قوای سه گانه بتوانند به توافق برسند. 
در مواردی از سياس��ت های كلی شبكه هاي اطالع رساني 
رايان��ه اي اينگونه به نظر می رس��د كه هم��كاری الزم بين 

مجمع و قوای سه گانه بطور كامل وجود ندارد.
- ناهماهنگی سياس��ت های كلی با قوانين موجود و جاری 

در كشور
روند اجرايی سياس��ت های كلی نظام در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام به گونه ای است كه در موارد متعدد با قوانين 
موجود و جاری كش��ور دارای ناهماهنگی اس��ت و شايد در 
بس��ياری از موارد متناس��ب با آن قوانين جديدی در كشور 
مصوب گردد. عدم حمايت قوانين موجود از سياس��ت های 
كلی نظام در سه دهه گذشته موجب شده است كه از يكسو 
قوانين بدون ارتباط با سياس��ت های كلی و از س��وی ديگر 
سياس��ت های كلی بدون داشتن قوانين مرتبط و مورد نياز 
با خود در جامعه اجرايی نشوند. از اين رو ناكارآمدی در هر 
دو بخش قابل مالحظه و منجر به تداوم و تش��ديد مشكالت 

مرتبط در زندگی مردم شده است.
- تكراری بودن گزاره های موس��وم به سياست های كلی با 

ديگر سياست ها
بدون ترديد در چهار دهه گذش��ته جامعه با انواع و اقس��ام 
سياس��ت ها و سياست گذاری آشنا ش��ده است. معموال در 
برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم، برنامه های ساالنه 
كش��ور و برنامه های بخش��ی و منطق��ه ای )وزارتخانه ها و 
اس��تان ها( بخش مشخصی با عنوان سياست ها وجود دارد 
ك��ه از ويژگی های ثاب��ت اصول برنامه ريزی جامع اس��ت. 
مالحظ��ه اين همه تكاپوی برنامه و برنامه ريزی جامعه را با 
حجم انبوهی از سياس��ت های تكراری مواجه ساخته است 
ك��ه تكراری بودن آن، اصالت و س��پس كارآم��دی آنها را با 
اشكال مواجه ساخته است. از اين رو به نظر می رسد كه اين 
همه سياست از يكديگر كپی شده اند. در مواردی از سياست 
های كلی شبكه هاي اطالع رساني رايانه اي به نظر می رسد 
كه گزاره های سياستی در ساير اسناد و برنامه های فرادست 

كشور تكرار شده است.
- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب 

سياست های كلی شبكه هاي اطالع رساني رايانه اي دارای 
ضمانت اجرايی الزم و كافی نيس��ت. عليرغم جايگاه قانونی 

مجمع تش��خيص مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه 
امر سياست و سياس��ت گذاری بطور مجزار از سوی مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام از س��وی ساير تقس��يم كار ملی 
قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، آنچنان كه بايد و شايد 
مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. دستاورد اين بی توجهی نيز 
در س��اماندهی اقدامات اجرايی كش��ور و در تداوم و تشديد 
مش��كالت زندگی مردم خو.د را بصورت آش��كار نشان داده 
است. دس��تگاه های اجرايی و ساير بخش های قانونگذاری 
كشور نيز امور فاقد يا دارای ضمانت اجرايی ضعيف را برنمی 
تابن��د و نقش مح��وری برای آن قايل نبوده و نيس��تند. در 
مواردی سياس��ت های كلی شبكه هاي اطالع رساني رايانه 

اي ضمانت های اجرايی مناسب پيش بينی نشده است.
- عدم بروزرس��انی سياس��ت ه��ای كلی از زم��ان تصويب 

تاكنون
در تدوين و تصويب سياس��ت های كلی نظام از بروزرسانی 
آنها س��خنی وجود ندارد و معلوم نيس��ت كه سياست های 
كلی برای نظام تا چه زمانی سياس��ت اند و حالت كلی خود 
را حفظ می كنند. شاخصه های تداوم زندگی سياست های 
كلی نظام در منظومه ش��لوغ قنونين كش��ور چيس��ت؟ اين 
گزاره های هيجانی بر اس��اس ادع��ای تصويب كنندگان آن 
ت��ا كی مدعی نجات كش��ورند و با ناكارآمدی ش��اهد تداوم 
و تش��ديد مش��كالت زندگی مردم اند؟ بروزرسانی سياست 
ه��ای كلی ام��ری حياتی ب��رای حيات اجتماعی آنهاس��ت 
موجب می شود كه در گذر زمان و تحوالت سريع جامعه از 
گردونه س��اماندهی امور جدا و جا نمانند. جهان و كشور از 
زمان تصويب و ابالغ سياس��ت های كلی شبكه هاي اطالع 
رس��اني رايانه اي بصورت مكرر تغيير كرده اس��ت. از اين رو 
بروزرس��انی مواردی از سياست های كلی شبكه هاي اطالع 

رساني رايانه اي اجتناب ناپذير است.
- مشاركت ناكافی گروه های مرجع در سازو كار مجمع

از سوی مجمع تش��خيص مصلحت نظام گزارش عملكردی 
درخص��وص نجوه و ميزان گ��ردش علمی و تجربی نخبگان 
در فرآيند تدوين و تصويب سياس��ت های كلی نظام منتشر 
نكرده اس��ت. حضور چند تن از مش��اوران و مسئوالن سابق 
كشور و اساتيد بازنشسته در جلسات كميسيون های اصلی 
و فرعی ب��ه معنای گردش علمی و تجربی نخبگان كش��ور 
نيست. حضور س��ازماندهی شده اساتيد و پيشكسوتان امور 
در قال��ب گروه ه��ای علم��ی دانش��گاهی و دپارتمان های 
پژوهش��ی و تخصيص طرح های تحقيقای و پايان نامه های 
دوره تحصيالت تكميلی كارشناسی ارشد و دكتری می تواند 
وضعيت سياست های كلی نظام را از منفعل به شكلی فعال 

و پويا تغيير دهد.
- عدم رعايت ترتيب مفهومی مواد سياست های كلی

عوامل، ش��رايط و موضوعات دخي��ل در يك قانون، درقالب 
يك زنجيره مرتب ش��ده م��ی توانند نق��ش آفرينی كنند. 
تمامی عوامل در يك لحظه خاص عمل نمی كنند و ش��ايد 
نم��ی توانند عمل كنند. برای تعيين اجزای پديده در قانون 
و ترتي��ب عملكرد آنها بايد ترتي��ب مداخله آنها را در قانون 
دانس��ت. عوامل، ش��رايط و موضوعات كه تريب��ات اجرايی 
همزمانی دارند را در بسته ای خاص جمع و با عنوان گذاری 
مشخص می سازد. عملكرد سياست های كلی برای حداكثر 
تاثيرگذاری در جامعه وابس��ته به ترتيب ايفای نقش اجرای 
آن دارد. تغيير بدون قاعده ترتيب عملكرد محتوای قوانين، 
اثر آن را خنثی يا برعكس می نمايد. سلسله مراتب عناوين 
در مت��ن سياس��ت های كل��ی در واقع صف بن��دی عوامل، 
ش��رايط و موضوعات دخيل در يك قانون اند كه بناس��ت با 
مشاركت آنها سياس��ت های كلی به اهداف از پيش تعيين 

شده خود دست يابد.

امامصادق)ع(: هركه خائنی را امانت داِر امانتی كند، او را 
نزد خدا ضمانتی نباشد.

شرکت توزیع نیروى برق استان 
گلستان

شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان در نظر دارد تعدادى لوازم شبکه اسقاط داراى مس را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا از 
متقاضیان واجد شرایط (مطابق با اسناد مزایده) دعوت به عمل می آید.

 تبصره: در خصوص مزایده شماره 9-98/3، موضوع فروش لوازم اسقاط داراى مس صرفًا به شرکتهاى تولید کننده سیم و کابل مورد تایید شرکت توزیع 
نیروى برق گلستان یا توانیر واگذار میگردد و در صورت ارائه قیمت توسط اشخاص یا شرکتهاى متفرقه، پاکات ایشان بازگشایى نخواهد شد.

 1- فروش اسناد مزایده:
  متقاضیان می توانند ضمن واریز مبلغ 300.000 ریال بابت هر مزایده بحساب فراگیر 3136038140 نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شرکت توزیع 
نیروي برق استان گلستان، جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/2/2 لغایت 99/2/7 ساعت 7:30 الی15:30 به غیر از ایام تعطیل به آدرس گرگان ،ابتداى 
جاده آق قال، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها و همچنین پایگاه ملى مناقصات و سایت توانیر به آدرس 

ذیل مراجعه نمایند.  
2- محل تحویل، مهلت و زمان بازگشایی پیشنهادات:

گرگان، خیابان ولی عصر عدالت 23 طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت آن تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 99/2/20 و زمان بازگشایی ساعت 
13/30 دقیقه همان روز در دفتر امورتدارکات و قراردادها واقع در ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان می باشد.

3- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده به میزان مندرج در جدول فوق، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مزایده که به مدت سه ماه از تاریخ 
افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد باید به یکی از صورتهاي زیر ، همرا ه با  اسناد مزایده در پاکت ( الف ) به دستگاه مزایده 

گزار تسلیم شود :
الف- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غیر بانکی که داراي مجوز فعالیت از سوى بانک مرکزي جمهوري اسالمی 

ایران هستند.
ب-  اصل رسید واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 222148886007  نزد بانک ملى شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروي برق استان 

گلستان.
پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر داراى مجوز الزم براى فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوى بیمه مرکزى ایران

ت- گواهى خالص مطالبات قطعى تایید شده از سوى  امور مالى شرکت توزیع نیروى برق استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه
ث- چک تضمین شده بانکى براى تضمین شرکت در مزایده

4-  ذکر شماره مزایده روي پاکات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایى پاکت جیم با معرفى نامه کتبى معتبر آزاد است.
5- شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

6- به پیشنهادهاى فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود،مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهد شد.
7- هزینه آگهى هر دو نوبت بر عهده دستگاه مزایده گزار مى باشد.

نشانی  به  مناقصات  اطالع رسانی  ملی  پایگاه  و   www.Tavanir.org.ir نشانی  به  توانیر  معامالت  اطالع رسانی  از طریق شبکه  آگهی  این  8- ضمنًا 
http://iets.mporg.ir   قابل دسترسی می باشد و جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32684412-017 تماس و به شماره تلفن 32627430-017 فاکس نمائید.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
 شناسه آگهى 817484

دهیارى روستاى گردوه از توابع بخش کبگیان شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى 
اسالمى روستاى گردوه خودروى حمل زباله خود را به قیمت پایه کارشناسى شده از طریق آگهى مزایده ، به فروش برساند:

1- پیشنهاد دهندگان باید 5  مبلغ کل پیشنهادى را به حساب شماره 02/ 4262613560142 نزد پست بانک شعبه یاسوج واریز و فیش 
مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 

ادارى 1399/2/4 در پاکت الك و مهر شده به  تا پایان وقت  از تاریخ 1399/1/27  باید قیمت پیشنهادى خود را  2- پیشنهاد دهندگان 
دهیارى روستاى گردوه تحویل نمایند.

3- پیشنهادات در تاریخ 1399/2/6 باز و قرائت خواهد شد.
4- سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد نفر اول در دهیارى باقى مى ماند و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از سه روز خوددارى نماید 

سپرده وى به ذینفع دهیارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و نفر سوم همچنین مشابه نفر اول
5- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع دخالت کارکنان دولت را رعایت نمایند.
7- برنده مزایده باید ظرف مدت 3 روز نسبت به واریز تمام مبلغ پیشنهادى خود اقدام نماید.

8 - پیشنهاد دهندگان باید قیمت پیشنهادى خود را به طور دقیق مشخص نمایند و کمیسیون پیشنهاد مبهم را رد خواهد نمود.
9- هزینه هاى جانبى شامل هزینه کارشناسى ، نقل و انتقال ، سند ، مالیات ، عوارض ، تعویض پالك و آگهى روزنامه بر عهده برنده مزایده 

(خریدار) مى باشد و فروشنده (دهیارى) هیچگونه مسئولیتى در این خصوص نخواهد داشت.
10- خودروى فوق الذکر در محل دهیارى روستاى گردوه قابل رویت خواهد بود.

تلفن تماس: 09173411495
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.com

@siasatrooz

»چالش قانون« سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام )12( را معرفی، نقد و بررسی میکند:

تهدیدهاوفرصتهایسیاستهایکلیشبكههایاطالعرسانیرايانهای!؟


