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 رهب��ر انق��الب،  در ارتب��اط تصويری اخير ب��ا نمايندگان 
تش��کلهای دانش��جويی تاكي��د كردن��د : »دول��ت ج��وان 
حزب اللّهی  عالج مش��کالت كشور است. البّته معنی اش اين 
نيس��ت كه مثاًل رئيس اين دولت يك جوان سی ودوس��اله 
باش��د؛ بلکه يعنی دولِت سِرپا، بانش��اط، آماده و در سنيِن 

كار و تالش باشد.« 
ايش��ان تاكي��د كردن��د : » فرايند ورود جوان��ان به حركت 
عمومی كشور است. يك حركت عمومی اگر بخواهد معقول 
و منضبط و عقاليی و به دور از غوغاس��االری و بلبشو باشد، 
به چند چيز نياز دارد: اوالً اينکه ش��ناخت از صحنه داشته 
باش��ند. بدانند جمهوری اس��المی با چه كسی روبه رو است 
و فرصت و تهديد و دوس��ت و دش��من را بشناسند. عنصر 
دوم اينکه حركتش��ان جهت گيری مش��خصی داشته باشد؛ 
به س��مت جامعه ی اسالمی و تمدن اس��المی باشد. عنصر 
س��وم، اميد بخشی است. اگر يك نقطه ی اميدبخش نباشد، 
حرك��ت پيش نم��ی رود. اين اميد كاماًل ب��رای مردم ما در 
دس��ترس اس��ت و ملت نش��ان داده كه از عهده ی كارهای 
بزرگ برمی آيد. عنصر چهارم اين است كه راهکار عملی در 

هر برهه ای از زمان برای كارها وجود دارد. « 
رهبر معظ��م انقالب در نمون��ه ای برای ورود نس��ل جوان 
متعه��د به عرص��ه مديريت كش��ور ، فرمودند:»  تش��کيل 
كارگروه های فرهنگی، تش��کيل گروه های فعاليت سياسی، 
نه حزب بازی، تش��کيل كرس��ی های آزادانديش��ی، تشکيل 
گروه های نهضتی جهان اس��الم، تش��کيل گروه های علمی، 
تش��کيل گروه های دانش بنيان اقتصادی، تشکيل گروه های 
خدماتی و جهادی، تش��کيل گروه های اطالعاتی مردمی و 
تش��کيل گروه های اجتماعی.« اظهارات مقام معظم رهبری 
نشان می دهد، اگرچه درس��الهای اخير در شعارهای چند 
س��اله ميان دولتمردان ب��ه جوانگرايی تاكيد می ش��د، اما 
شاهد بوديم آنطور كه ش��ايد و بايد از ظرفيت های جوانان 

در اداره و مديريت كشور استفاده نشد. 
اگرچه بارها رويکرد كانديداهای رياست جمهوری استفاده 
از جوانان و زنان در كابينه و دولت بوده اس��ت، اما در عمل 
اين موضوع مغفول ماند و حتی در سطوح پايين تر مديريتی 

نيز چنين ماجرايی به اجرا در نيامد. 

افزایش میانگین سنی وزرا 
ب��ا توجه به فرماي��ش مقام معظم رهبری اگ��ر به ميانگين 
س��نی كابينه های مختلف از ابت��دای انقالب تاكنون نگاهی 

بيندازيم با پديده  جالبی مواجه خواهيم شد. 
به عنوان نمونه، ميانگين سنی كابينه در دولت پنجم اندكی 
بيش از 40 س��ال بوده است و در دولت ششم، ميانگين به 

44 سال ارتقا يافته است.
ارتقای ميانگين س��نی كابينه پس از آن نيز ادامه داش��ته 

اس��ت. ميانگين س��نی دولت هفتم حدود 46 س��ال بوده 
اس��ت. اين ميانگين در دولت هش��تم تا 48 سال ارتقا پيدا 
كرده اس��ت. ميانگين سنی دو كابينه نهم و دهم 49 و 51 
س��ال بوده است و حاال هم در دو دولت يازدهم و دوازدهم 

ميانگين به مرز 60 سال رسيده است.
ميانگي��ن 60 س��اله، يعن��ی اس��تفاده از جوان��ان ديروز و 
بازنشستگان فعلی. اين در حالی است كه يکی از مهمترين 
وعده ه��ای انتخاباتی رؤس��ای جمهور، اس��تفاده از ظرفيت 
جوان بوده است. در اين ميان آمارها نشان می دهد كه  50 

درصد جمعيت زير 30 سال قرار دارند.
بر اس��اس اعالم مركز آمار ايران سهم جمعيت جوان )29-

15 ساله( از س��ال 1396 تا سال 1405 از 23.9 درصد به 
19.6 درصد كاهش می يابد. 

اين آمار يعنی جای خالی حدود يك چهارم جمعيت كشور 
در تصميم گيری و تصميم س��ازی كامال مش��هود است. از 
سوی ديگر همين جمعيت جوان به اين دليل كه در معرض 
توانمندس��ازی تجربی قرار نگرفته ان��د، قطعا در آينده می 
توانند با چالش هايی رو به رو ش��وند و كش��ور را نيز از بهره 

وری كامل پايين تر بياورند.
اندیشه جایگزینی صورت نگرفته 

فرمايش مقام معظم رهبری در حقيقت تاكيدی بر اظهارات 
كارشناسانی است كه بر اين باورند كه نسل پيشين مديران  
چهل س��اله، توان اجرايی خود را به شکل آشکاری از دست 
داده اند و در عين حال، پشتوانه سازی وسيع برای جايگزينی 

اين مديران هم صورت نگرفته است. 
اين جايگزينی حتی در مديران دهه پنجاهی و ش��صتی نيز 
وج��ود ندارد و در حال حاضر ش��رايط در ميان اين مديران 
به گونه ای اس��ت كه بارها صحبت از قحط الرجال به ميان 
آمده و كمتر كسی در اين گروه ديده می شود كه بتواند در 

مسند وزير قرار بگيرد. 
اينکه مقام معظم رهبری، اخيراً دو مدير ارش��د را با عنوان 
رياست س��ازمان تبليغات اسالمی و نهاد نمايندگی رهبری 
در دانش��گاه ها منصوب كردند، نشان از اين دارد كه ايشان 
خ��ود اين اقدام را عم��اًل اجرا كردند و دو س��ازمان و نهاد 
عري��ض و طويل را ب��ه دو نيروی ج��وان و پرانرژی و قابل 

اعتماد سپردند. 
تجربه موفق 

از س��وی ديگر تجربه بکارگيری وزير ارتباطات نش��ان داد 
كه می توان از جوانان كش��ور برای پش��توانه س��ازی آينده 
مديريتی كشور بهره جست، هر چند او نيز ضعف هايی دارد 
اما بايد مديريت شود كه به نظر می رسد او نيز تنها مجری 

دستورات باشد! 
بايد در نظر داشت كه بخش عظيمی از جمعيت كشور جوان 

هستند، تجربه ای از برنامه سازی های دشمن ندارند. 
مق��ام معظم رهب��ری در اين باره در بخش��ی از س��خنان 
خود فرمودند: روحّيه ی ام��روز جوانهای ما همان روحّيه ی 
جوانهای آن وقت اس��ت؛ با اين تفاوت ك��ه آنها آن وقت در 
وس��ط كوره ی انقالب بودند، امروز آن ]شرايط[ نيست، در 
عين  حال آن روحّيه هس��ت. تف��اوت ديگر اينکه بصيرت و 
آگاهی و تجربه ای كه جوانهای ما امروز دارند، آن روز وجود 
نداش��ت؛ يعنی ما پيش رفته ايم. امام سرنوش��ت انقالب را 
س��پرد به ش��ما جوانها و هر مجموعه ی جوانی، هر نسلی، 
وقتی از جوانی پا ميگذارد به ميانس��الی، در واقع اين امانت 
را تحويل ميدهد به نسل جوان بعد از خودش و اين سلسله 

تمام نشدنی است.
ايش��ان تاكيد كردند:»البته معنای اينکه ما ميگوييم حفظ 
انقالب و پاسداشت انقالب را امام به جوانها داد، اين نيست 
كه غير جوانه��ا مأموريّت ندارند؛ چرا، اي��ن مأموريّت همه 
اس��ت؛ از پير م��رد هشتادس��اله و باالتر از هشتادس��اله تا 
نوج��وان، از مرد تا زن، از نخبه تا غير نخبه و مجموع آحاد 
ملّت و كش��ور مأموريّت دارند انقالبشان را حفظ كنند؛ اين 
وظيفه ی همه ی ما اس��ت؛ اّما جوان پيش ران اس��ت، موتور 
حركت است. اگر نسل جوان نمی بود و نمی خواست و اقدام 
نميکرد، حركت متوّقف می ش��د؛ انديش��ه ی پيران و فکر و 
تجرب��ه ی آنها آن وقتی ب��ه كار می آيد كه حركت جوانانه ی 
جوانان وجود داش��ته باش��د؛ پيش ران اين حركت، جوانها 

هستند.« 
لذا ، بايستی با بکارگيری تجربيات مديران فعلی و تلفيق آن 
با سبك زندگی جديد و استفاده از فناوری ها و علوم امروزه 
به مقابله با برنامه های دشمنان و توسعه كشور پرداخت تا 
عالوه بر اينکه كشور رو به رشد و توسعه گام بردارد از عقبه 

دينی و ايمانی و اعتماد مردمی عقب نماند . 
اساس بر شایسته ساالری و تحول 

بايد توجه داشت كه در منطق رهبری جوانگرايی در تقابل 
با شايسته ساالری نيست. اينگونه نيست كه بتوان با تاكيد 
بر جوانگرايی، شايس��تگان را حذف كرد و يا آنکه امور را به 
دس��ت جوانی سپرد كه شايستگي و تخصص انجام كاری را 
ندارد! بدون ش��ك نگرش رهبری بر سپردن امور به جوانان 
شايس��ته و صاحب صالحيت اس��ت و بايد نس��بت به اين 
ش��اخص دقت الزم را داشت تا رويکرد حکيمانه اتخاذ شده 

به فساد و ناكارآمدی نينجامد.
اين طبيعی اس��ت كه نس��ل جوان دارای ايده های نو برای 
اداره جامعه باش��د و از منظر متفاوت به مسائل و مشکالت 
بنگ��رد. بنابراي��ن اين ويژگ��ی می تواند مول��د فرصت های 
مناس��بي برای تح��ول و تکاپو در هر جامعه ای باش��د. در 
كن��ار اين ظرفيت ذاتی، ميل به تحول و تغيير و پيش��رفت 

ني��ز در جوانان موج می زند. جوان در ابتدای پويايی زندگی 
اس��ت و انگيزه ها برای برخورداری از لذات زندگی و تجربه 
آزمون ه��ای متفاوت او را به جنب و جوش انداخته اس��ت. 
جوان می خواهد جهان را آنگونه كه می پسند و در آرزوهای 

خود می پروراند بسازد.
مقام معظم رهبری در بخش��ی از بيان��ات خود در اين باره 
فرمودند: »جوان، سرشار از اميد و نشاط است و مايل است 
كاری ب��ه او محّول كنند و آن را با ش��جاعت و خطرپذيری 

انجام دهد.« 
بدون ش��ك  محصول چنين رويکردی توليد افکار جديد و 
شنيدن سخن نو است و اين همان چيزی است كه مديريت 
كشور در دهه پنجم انقالب اسالمی به آن نيازمند است . 

توانايی برای حل مشکالت موجود 
بايد گفت كه همانطور كه در گذشته جوانان در خلق انقالب 
و تداوم استقرار جمهوری اسالمی نقش آفرين بودند، امروز 
نيز می توانند پيش��ران حركت انقالب به س��مت اهداف و 
آرمانها محسوب شوند و توانايی الزم را برای حل مشکالت 

كشور دارند .
اگرچ��ه هدف گذاری برای حل مش��کالت كش��ور نيازمند 
راهبرده��ای عاقالنه اس��ت اما اين راهبرده��ا در نوبه خود 
نيازمند توان بيش��تری تا بتواند آين��ده را تضمين كند و با 
ريل گذاری مناس��ب به اهداف و آرمانهای مورد نظر دست 
يابد. جوانانی كه قابل اعتماد باشند  به واسطه روحيه تحول 
خواهی و رويک��رد انقالبی و خلق و خوی ساختارش��کنانه 

چنين توانايی را دارند. 
 جوانان در طول چهار دهه اخير نشانه داده اند كه قابل اتکا 
هس��تند و نه تنها توانايی حل مشکالت كشور را با تدبير و 
سخت كوش��ی و تفکر و خوشفکری دارند، بلکه گاه تنها راه 
حل كش��ور نيز هس��تند و به جز آنان كس ديگری توانايی 

حل برخی مشکالت كشور را نداشته است. 
 اي��ن نوع باور به جوانان را می ت��وان در كالم رهبر معظم 
انقالب اسالمي مشاهده كرد. ايشان در اين باره می فرمايند: 
»س��ازش با آمريکا مشکالت كش��ور را حل نمييکند، بلکه 
افزايش خواهد داد؛ مش��کالت سياسی ای اگر داشته باشيم، 
مش��کل اقتصادی اگر داشته باشيم؛ مشکالت ما را خودمان 
بايد حل كنيم؛ مشکالت ما را شما جوانها بايد حل كنيد.«  
اي��ن نگاه به جوان��ان كه برآمده از اعتماد كامل ايش��ان به 
توانايی آنان و س��پردن مس��ئوليت های بيشتری به جوانان 
اس��ت، نسل جوان است كه می تواند با خالقيت و پويايی و 
ابتکار و پش��تکار بخش عمده ای از گره های ايجاد ش��ده در 

بروكراسی تنبل سازمان های مختلف را حل كند . 
مق��ام معظم رهبری در اين باره تاكيد كردند: »اگر صحبِت 
كاره��ای فن��اوری پيچيده اس��ت، همين جوانها هس��تند؛ 
انرژی هس��ته اي را هم جوانهای ما دارند سر پا می كنند؛ در 

س��لولهای بنيادی هم جوانهای ما دارند فعاليت می كنند؛ و 
در فناوری زيس��تی، فناوری نانو و انواع و اقسام فناوری ها، 
ه��ر جا می رويم جوانهايند؛ جوانهايی كه نه دوران جنگ را 
ديدند، نه امام را مالقات كردند، نه از اول انقالب خاطره ای 
دارند. پ��س اين حركت، حركت پوينده و بالنده اس��ت. به 
ميدان عمل و خدمت و تالش كه مي رس��يم، همين حركت 
عظيم بس��يج س��ازندگي را مييبينيم؛ به ميدان سياس��ت 
و اع��الم حضور كه می رس��يم، حرك��ت 9 دی را می بينيم، 
حرك��ت 22 بهمن را می بينيم، حض��ور عظيم در انتخابات 
را می بينيم؛ اينها معناش چيس��ت؟ معنايش اين است كه 
ام��روز جوان��ان ما - كه اكثريت قاطع ملت ما هس��تند - و 
عم��وم ملت ما در همان جهت حركت انقالب اس��المی و با 
همان ضرب دس��ت انقالب، رو به فزايندگی هستند، دارند 

پيش مييروند. 

ایستادگی در برابر دشمن 
در نهاي��ت اين روحيه جوانی اس��ت كه توان ايس��تادگی و 
زير بار زور نرفتن س��ازگاری دارد. جوانان  به واس��طه آنکه 
تعل��ق كمتری به دنيا دارند و روحيه محافظه كاری در آنها 
بر ش��جاعت و غرور و حريت جوانی غلبه نکرده اس��ت، می 
تواند با روحيه ای انقالبی در برابر دشمن بايستد و  در برابر 
دشمن نيز جرأت و جسارت بيشتری از خود نشان دهد . 

اينکه در بس��ياری از ارتش های جهان از نيروهای جوان به 
عنوان نيروهای خط ش��کن و رزمی در مقابل دش��من بهره 

گرفته می شود نيز نشان از اين كارايی جوان دارد.«
يادمان باشد كه امروز دش��من نظام با تمام توان به ميدان 
آم��ده و اكنون نياز به ميدان داری جوانان اس��ت . اما بايد 
نکاتی را در اين باره در نظر داشت كه در بيانات مقام معظم 

رهبری نيز مورد توجه قرار گرفته است . 
اينکه جوانگرايي مفهومي عام و كلي اس��ت كه متناسب با 
هر ماموريت و مس��ئوليتي بايد آن را تعريف كرد و در جای 

مناسب از آن بهره جست . 
از س��وی ديگر استفاده از جوان بايد با بهره گيری از تجربه 
ارزش��مندی باش��د كه  محصول ساليان س��ال عقالنيت و 
تجربه و علم آموزی اس��ت و م��ی تواند در خدمت مديريت 

كشور قرار گيرد. 
اتاق های فکر و تيم های مشاوره ای منسجم و مستمر تشکيل 
داد و استفاده از تجربيات مديران گذشته می تواند ستونی 
محکم برای جوانان باش��د تا بتوانند مس��ير را تا رسيدن به 

قله های پيشرفت و توسعه كشور ادامه دهند.
در نهايت استفاده از مکانيزمی برای چرخش نسلی و تربيت 
مديران جوان ضروری اس��ت و بدون شك نگرش رهبری بر 
س��پردن امور به جوانان شايس��ته و صاحب صالحيت است 

نه ژنهای خوب.

امامعلی)ع(: خدا را خدا را در نظر بگيريد در باره ماه  رمضان ، كه روزه ی 
آن سپری دربرابر آتش است.

گزارش

مناقصه عمومی یک مرحله اي

وزارت جهاد کشاورزى

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى وابسته به وزارت جهاد کشاورزي در نظر دارد حمل نهاده هاى کشاورزى 
از مبداء مغان به نقاط داخل استان خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکاران واجد شرایط از طریق 
مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه   . نماید  واگذار  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه 
آدرس  به  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایى  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا 
www.setadiran.ir  خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه : 2099001547000004 روز سه شنبه مورخ 99/02/30 

روبروى مجتمع  دانشگاه  به آدرس خیابان  اردبیل  استان  : شرکت خدمات حمایتى کشاورزى  گزار  مناقصه  نشانى  و  نام   -2
تفریحى ورزشى شورابیل شهرك کشاورزى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل

3- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارك الکترونیکى دولت انجام 
مى گیرد (اصل فیش واریزى تحویل دفتر کمیسیون گردد )

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از روز سه شنبه مورخ 99/02/30 لغایت ساعت 17:00 روز پنجشنبه مورخ 
99/03/08

5- آخرین مهلت ارائه پاکات هاى پیشنهاد – بارگزارى در سامانه بصورت PDF تا ساعت 17:00 روز یکشنبه  مورخ  99/03/18
الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز دوشنبه مورخ 99/03/19 ساعت  12,00 ظهر در سالن جلسات استان مى باشد .

7- مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار : مبلغ 890,000,000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکى یا واریزى به شماره 
حساب شباى  IR-870100004001039706374385  نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی   خزانه دارى کل از طریق دستور 

پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 30 کاراکترى  990263500100000000000000000075  قابل ارائه میباشد .
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الکترونیکى بر 
ادارى  روز   پایان وقت  تا  بایستى بصورت فیزیکى و دریافت در پاکت در بسته  و ممهور حداکثر  ، مى  بارگزارى در سامانه 
یکشنبه مورخ 99/03/18 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت  ضمنٌا 
اینترنتى  شـرکت خدمات  آدرس  به  تلفن 04533518898  با شماره  تماس  توانید ضمن  بیشتر مى  اطالعات  جهت کسب 
حمایتى کشاورزى  www.assc.ir  و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http : // iets.mporg.ir     نیز مراجعه 

فرمایید .
تا  کد:14  ایران  پشتیبانى:021-41934  و  راهبرى  مرکز   : دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  پشتیبانى  تماس  شماره 

88924605-021 دفتر ثبت نام (اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل)

 

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى شماره  55/59/709    تاریخ 99/02/29                                          

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل
ت اول 

نوب مناقصه عمومی یک مرحله اي

وزارت جهاد کشاورزى

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى وابسته به وزارت جهاد کشاورزي در نظر دارد حمل نهاده هاى کشاورزى 
از مبداء اردبیل به نقاط داخل استان خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکاران واجد شرایط از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
آدرس  به  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایى  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا 
www.setadiran.ir  خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه : 2099001547000003 روز سه شنبه مورخ 99/02/30 

روبروى مجتمع  دانشگاه  به آدرس خیابان  اردبیل  استان  : شرکت خدمات حمایتى کشاورزى  گزار  مناقصه  نشانى  و  نام   -2
تفریحى ورزشى شورابیل شهرك کشاورزى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل

3-هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارك الکترونیکى دولت انجام 
مى گیرد (اصل فیش واریزى تحویل دفتر کمیسیون گردد )

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از روز سه شنبه مورخ 99/02/30 لغایت ساعت 17:00 روز پنجشنبه مورخ 
99/03/08

5- آخرین مهلت ارائه پاکات هاى پیشنهاد – بارگزارى در سامانه بصورت PDF تا ساعت 17:00  روز یکشنبه  مورخ  99/03/18
الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روز دوشنبه مورخ 99/03/19 ساعت  09,00 صبح  در سالن جلسات استان مى باشد .

7- مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار : مبلغ 760,000,000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکى یا واریزى به شماره 
حساب شباى  IR-870100004001039706374385  نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی   خزانه دارى کل از طریق دستور 

پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 30 کاراکترى  990263500100000000000000000075  قابل ارائه میباشد .
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الکترونیکى بر 
ادارى  روز   پایان وقت  تا  بایستى بصورت فیزیکى و دریافت در پاکت در بسته  و ممهور حداکثر  ، مى  بارگزارى در سامانه 
یکشنبه مورخ 99/03/18 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت  ضمنٌا 
اینترنتى  شـرکت خدمات  آدرس  به  تلفن 04533518898  با شماره  تماس  توانید ضمن  بیشتر مى  اطالعات  جهت کسب 
حمایتى کشاورزى  www.assc.ir  و آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http : // iets.mporg.ir     نیز مراجعه 

فرمایید .
شماره تماس پشتیبانى سامانه تدارکات الکترونیکى دولت : مرکز راهبرى و پشتیبانى:41934-021 ایران کد:14 تا 88924605-

021 دفتر ثبت نام (اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل)

 

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى شماره  55/59/708        تاریخ 99/02/29                                          

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل
ت اول 

نوب

نگاهی به تاکید رهبر معظم انقالب بر تشکیل دولت جوان 

چرا دولت جوان 
حزب اللهی؟


