
گزارش

 معرف���ی سياس���ت ه���اي  كل���ي نظ���ام در بخ���ش  
حمل  و نقل

1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك 
از زير بخش هاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي 

و با توجه به جهات زير:
- مالحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.

- كاهش شدت مصرف انرژي.
- كاهش آلودگي زيست محيطي.

- افزايش ايمني.
برق��راري تعادل و تناس��ب بين زيرس��اخت ها و ن��اوگان و 

تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2- افزايش بهره وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق 
پيش��رفت و بهبود روش هاي حمل و نقل و مديريت و منابع 

انساني و اطالعات.
 3- توس�عه و اص�اح ش�بكه حم�ل و نق�ل ب�ا توجه 

به نكات زير:
- نگرش شبكه اي به توسعه محورها.

- آمايش سرزمين.
- مالحظات دفاعي � امنيتي.

- سودآوري ملي.
- موقعيت ترانزيتي كشور.

- تقاضا.
4- فراهم ك�ردن زمينه جذب س�رمايه هاي داخلي و 
خارجي و جلب مش�اركت مردم و گس�ترش پوش�ش 

بيمه در همه فعاليت هاي اين بخش.
5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين المللي.

توجه: »چال��ش قانون« ب��رای انعكاس پاس��خ های مجمع 
تش��خيص مصلح��ت نظام ي��ا اعض��ای آن، اع��الم آمادگی 
می نمايد. ضمنا 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 اجرا و برنامه های اجرايی 
معنای سياس��ت كلی در ادبي��ات برنامه ريزی جهان و ايران 
دارای مفهوم خاصی اس��ت. سياس��ت های كلی راهبردهای 
عمده و كالنی است كه از بين مسيرهای متعدد قابل دستيابی 
انتخاب می ش��وند تا بتوان در بلند مدت به كمک آنها چشم 
ان��داز و اهداف مرتبط با آن را محقق س��اخت )مبانی نظری 
و مس��تندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه 867 و 
نظام برنامه ريزی برنامه پنجم توسعه، 1387(. سياست های 
كلی مجموعه ای از جهت گيری ها و راهبردهای كالن نظام 
برای تحقق آرمان ها و اهداف قانون اساس��ی در دوره زمانی 
مشخص می باش��ند )گزارش كارگروه مشترک برنامه پنجم 
توسعه، 1387(. در مواردی از سياست های كلی بخش  حمل  
و نقل، موضوع سياس��ت های كلی ب��ا برنامه های اجرايی و 
اقدامات عملی خلط ش��ده است. كارايی برنامه های اجرايی 
در ادبيات برنامه ريزی اجتماعی با سياست های كلی دارای 

تفاوت های اساسی است.
- خلط سياست های كلی با اهداف 

هدف عبارت اس��ت از غايت خواس��ته های 
جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ك��ه منبعث از نظ��ام ارزش ه��ای حاكم بر 
جامعه است و برنامه ها برای دستيابی به آنها 
تدوين می ش��ود. هدف مكن اس��ت كمی يا 
كيفی باش��د ولی دارای اين ويژگی است كه 
در پايان زمان برنامه می توان درجه نس��بی 
تحق��ق آن را تعيي��ن كرد )مبان��ی نظری و 
مس��تندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، 
صفحه 867 و فرهنگ توصيفی واژگان برنامه 
ريزی و توس��عه، صفح��ه 303(. در مواردی 
از سياس��ت های كلی بخش  حمل  و نقل با 
اهداف خلط ش��ده اس��ت. كارايی اهداف در 
ادبيات برنامه ريزی اجتماعی با سياست های 

كلی دارای تفاوت های اساسی است. تشخيص سياست های 
كلی از اهداف كار دشواری است و مطالعه دقيق و تجربه كار با 
واژگان كالن در برنامه های اجتماعی می تواند راهگشا باشد.

- ناهماهنگی سياست های كلی با اسناد فرادست كشور
از آنجا كه ارتباط سياس��ت های كلی با اسناد فرادست كشور 
بصورت ارگانيستيک برقرار نيست، وجود ناهماهنگی در برنامه 
ري��زی و اجرا بين سياس��ت های كلی بخ��ش  حمل  و نقل و 
اسناد فرادست كشور كامال قابل پيش بينی است. اين دست 
ناهماهنگی ها در برنامه ريزی و اجرا، مجريان و برنامه ريزان 
رده های پايين تر را در كار با اين سياست ها مردد می سازد 
و زمينه را برای س��وء استفاده های احتمالی مهيا می كند. از 
اين رو دس��ت آنها برای هر گونه اقدام دلخواه باز اس��ت تا به 
نحو مورد نظر خود و احيانا منافع ش��خصی و گروهی خود از 

آن بهره برداری كنند.
- وجود سياست های كلی بدون تكليف در اسناد فرادست

در موارد متعدد سياست های كلی بصورت خودمختار در نقش 
اس��ناد فرادست ظاهر شده اند و تكاليف ديگری بدون پايه و 
اساس فرادستی برای مجريان قانون ايجاد كرده است. اين امر 
ضمن ايجاد خلل در سلس��له مراتب قانون در كشور، مجريان 
قانون را در اجرای سياست های ناهماهنگ و ناهمگون دچار 
ترديد می كند. با وجود اين دست ناهماهنگی ها نمی توان به 
تح��ول آفرينی قوانين اميدوار بود و بايد منتظر آثار و عواقب 
سوء بروز اختالالت ناشی از ناهماهنگی های شكلی و ماهيتی 
سياس��ت ها بود. از اين روس��ت كه برخی معتقدند كه اسناد 
فرادست در كشور مورد بی اعتنايی و بی مهری قرار گرفته اند 

و ظاهرا بنا نيست بطور كامل اجرايی شوند.
- تفاوت سياس��ت های كلی با عالقمندی های ش��خصی يا 

منافع حزبی و گروهی
در برخی از موارد اعالم نظرهای مخالفت با سياست های كلی 
با انگيزه های سياسی، و حزبی و جناحی وجود دارد كه نشانه 
وجود مقاومت در دس��تگاه های اجرايی برای اجرای سياست 
های كلی اس��ت. مخالفت با انگيزه های سياسی می تواند به 
روند حل مش��كالت زندگی مردم ضرب��ه وارد كند و اينگونه 
است كه جناح های سياسی با كج انديشی ها و كج سليقگی 
خود، فرصت های فراوانی را در خدمت به مردم هدر داده اند. 
گذشت زمان و حواله دادن حل مشكالت به آينده و انباشتگی 
آنه��ا بر روی هم نيز خود مش��كالت را افزون تر از گذش��ته 
كرده اس��ت و گره بازنشدنی مش��كالت زندگی مردم را كور 
كرده است. معموال در دستگاه های اجرايی بصورت هماهنگ 
نس��بت به سياس��ت های كلی، موضع گيری وجود دارد. بی 
توجهی دولت ها تاكنون نمونه بارز اين دس��ت موضع گيری 

های سياسی نسبت به سياست های كلی نظام است.
- عدم وجود رابطه ارگانيک بين سياس��ت های كلی و برنامه 

های پنج ساله توسعه و برنامه های ساالنه
سياست های كلی با بدنه نظری و مفاهيم پايه برنامه های پنج 
ساله توسعه و برنامه های ساالنه كشور دارای ارتباط و اتصال 
ارگانيک نيست. نمی توان ارتباط آنها را با هم به لحاظ روشی 
درک كرد. بی ارتباطی اين دو با هم موجب سرگردانی هر دو 
ش��ده است. برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های ساالنه 
يكی پس از ديگر می آيند و از كنار مش��كالت زندگی مردم 
می روند و در حل آنها ناتوانند. سياست های كلی آنگاه دارای 
توانايی اجرا خواهند بود كه از طريق برنامه های توس��عه پنج 

ساله خود را در برنامه های ساالنه كشور تعريف كنند.
- تالش ناكافی كميسيون های مربوطه در مجمع 

ش��ايد به جرات بتوان ادعا كرد كه تدوين و تصويب سياست 
های كلی برای يک نظام، دش��وارترين يا يكی از دشوارترين 
كارهای جامعه اس��ت. اينگونه به نظر می رسد كه كميسيون 
های اصلی مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام از وحدت رويه 
در تدوين سياس��ت های كلی برخوردار نيس��تند. كميسيون 
های اصلی و فرعی در مجمع كوش��يده اند تا برآيند ظاهری 
و تجميع گزاره های موسوم به سياست را گرد هم آورند و با 
هر پيشينه و پسينه و جزءنگری برآنها لباس كلی پوشانده اند. 
البته بر حسن نيت اين عزيزان ترديدی وجود ندارد اما ميان 
اين دس��ت سياست ها تا سياست های كلی كه بتواند چشم 
انداز بيست ساله را برای برنامه های توسعه پنجساله كارسازی 

كند، فاصله بسياری وجود دارد.
- حاكميت سليقه و زبان خصوصی در

 تدوين سياست های كلی 
بررسی ميدانی و جامعه نگر سياست های كلی نشان می دهد 
كه ادبيات تكراری موجود در آن به لحاظ ناكارآمدی و تكراری 
بودن مورد اجماع و توافق عقالنيت جامعه در عمل نيس��ت. 
انگار قوه عاقله كشور در كارآمدی قاطع آن به ديده ترديد می 
نگرد. از اين رو جز در موارد خاص، نام و يادی از آن نيس��ت 
و گاها مالحظه می ش��ود بصورت وصل��ه ناهمرنگ يا اتصال 
ناچس��ب، مجموعه اقدامات دستگاه های اجرايی به سياست 
ه��ای كالن موضوعی خورانده می ش��ود بدون آنكه به لحاظ 

روشی و مبنايی هماهنگی الزم بين آنها وجود داشته باشد. 
- عدم ارائه گزارش عملكرد سياست های كلی از زمان تصويب 

تاكنون
يكی از امور مهم كه از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام 
مورد غفلت قرار گرفته اس��ت ارائه گزارش عملكرد سياس��ت 
های كلی تصويب شده بصورت س��االنه است. سياست های 
كل��ی پس از اب��الغ در جامعه ذينفعان آن با چه سرنوش��تی 
روبرو ش��ده اس��ت. آيا ميان ميدان جامعه در اجرا يا در كنج 
گنجه ها و كتابخانه ها مش��غول خوردن گرد و خاک اس��ت. 
زندگ��ی جامعه گرا يا آرش��يوی سرنوش��ت قابل پيش بينی 
سياس��ت های كلی نظام است كه اعالم نظر انديشمندان در 

تحوالت اجتماعی و رشد روزافزون مشكالت 
در زندگی مردم می تواند ارجحيت يكی را بر 

ديگری تعيين كند. 
- ع��دم رعايت هماهنگی ش��كلی و ظاهری 

قانونگذاری در تدوين سياست های كلی 
نگاه گ��ذرا به مجموعه سياس��ت های كلی 
نظام نش��ان م��ی دهد كه روي��ه واحدی در 
تدوين و تصويب سياس��ت های كلی وجود 
ندارد. ناهماهنگی در عناوين داخلی و طبقه 
بندی سياس��ت ه��ا، جاافتادگ��ی برخی از 
سياس��ت ها پس از گذشت 2-1 دهه، نحوه 
شماره گذاری بندهای سياست ها، بكارگيری 
نشانه ها مانند نقطه، نقطه ويرگول، كاما و... 
از جمله ضعف های ظاهری سياس��ت های 
كلی اس��ت. در برخی از سياس��ت ها، افعال 
گزاره های سياستی در شكل اسم مصدر و در 
بعضی در قالب جمله كامل دارای فعل بكار رفته است. اندازه 
جمالت و معناشناس��ی واژگان نيز در بسياری از موارد دارای 

انسجام درونی الزم نيست.
- نظارت ناپذيربودن مصوبات مجمع توسط نهادهای نظارتی

از نظر قانون، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوی 
نهادهای فرادس��ت قانونگذاری قابل نظازت نيس��ت. نظارت 
ناپذير بودن مصوبات مجمع بطور طبيعی برخی ناهماهنگی 
ها و ناس��ازگاری ها را به هم��راه دارد زيرا نهاد ناظری وجود 
ن��دارد كه زمينه هماهنگی را فراهم و با زمينه ناهماهنگی ها 
مقابله كند. مجمع تشخيص مصلحت نظام برای انجام وظايف 
و ماموريت های خود س��ند فرادستی جز قانون اساسی ندارد 
و باي��د برنامه های كالن و خرد خود را بر اس��اس آن تنظيم 
كند. اما اگر نهادی بر عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نظارت داشت می توانست كه به اقدامات كوتاه و بلندمدت آن 

جهت بدهد و آنها را برای نقش آفرينی موثر مهيا سازد.
- غلبه نگاه بخشی در مصوبات مجمع

يك��ی از ضعف های كام��ال قابل مالحظه در سياس��ت های 
كلی بخش  حمل  و نقل، محدود كردن آنها به روابط بخش��ی 
اس��ت در حالی كه حيات سياست ها آن هم از نوع كلی آن، 
وابسته به نگاه بين بخشی و فرابخشی آن است. جزيره انگاری 
كاركردهای اجتماعی می تواند سياست های كلی نظام را در 
موضوعات خاص تاحد سياستگذاری اجرايی در سطح اداره و 
س��ازمان با نزول شان نظری و عملی مواجه كند. به نظر می 
رس��د كه تدوين كنندگان و تصويب كنندگان سياست های 
كلی برای يک وزارتخانه يا يک سازمان سياست گذاری كرده 
اند و نه برای پديده ای اجتماعی و فراگير و در دل ساير پديده 

های جامعه در بازه زمانی چسم اندازی بيست ساله.
- عدم پاسخگويی دستگاه های مجری به مجمع

بررس��ی عملكرد قوای س��ه گانه نش��ان می ده��د كه گروه 
مخاطب��ان و ذينفع��ان سياس��ت ه��ای كلی نظ��ام تاكنون 
پاسخگويی مناسبی به مجمع تشخيص مصلحت نظام نداشته 
اند. بخش��ی از اين كم كاری يا بی كاری در عملكرد نادرست 
قوای سه گانه پيرامون سياست های كلی نظام است و بخش 
ديگر آن به عملكرد مجمع و نقش آفرينی ارگانيک سياست 
های كلی در كشور است. هر دو بخش از عدم پاسخگويی ها 
دارای اهميت اند و بايد برای برطرف ش��دن آنها تدابير جدی 
انديش��يده شود. ذات سياس��ت گذاری با آگاهی های جامعه 
ارتباط دارد و تحقق آن بدون پرسشگری و پاسخگويی امكان 

ندارد.
- ضعف كار تخصصی و مبنايی در مجمع

بررسی حيات اجتماعی سياست های كلی نظام در طول سه 
دهه گذشته بيانگر اين موضوع است كه عليرغم فعاليت مركز 
تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام تا چند 

سال پيش در مجمع، كار تخصصی و مبنايی پيرامون سياست 
های كلی نظام انجام نشده است. برخالف روش جاری مجمع 
در تدوين و تصويب سياس��ت های كل��ی، با مالحظه عاليم 
ناكارآمدی به هر دليل می بايست روند تصويب اين سياست 
ها با ضمانت اجرای كارآمدی تغيير كند. تداوم روش ناكارآمد 
به ناكارآمدی روندهای فرادست و فرودست سياست های كلی 
منجر می ش��ود و بصورت چرخه معيوب بر ساير حوزه های 
جامعه نيز سرايت می كند. استفاده از توان علمی دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشی تخصصی در اين زمينه می تواند به كاستی 

موجود در اين زمينه پاسخ مناسب بدهد.
- عدم انتشار مذاكرات مجمع بصورت مستقيم از رسانه های 

گروهی
يكی از موضوعات مهم در امر اطالع رسانی عمومی قوانين و 
مقررات كش��ور، ناكافی بودن انتشار قوانين از طريق روزنامه 
رس��می كشور اس��ت. بس��يار مهم است مش��روح مذاكرات 
كميس��يون اصلی و فرعی و صحن مجمع تشخيص از طريق 
رس��انه های گروهی بطور مس��تقيم منتش��ر گردد. انتش��ار 
مس��تقيم مراحل تدوين و تصويب سياست های كلی عالوه 
بر ش��فاف سازی بر ارتقای س��طح آگاهی های عمومی تاثير 
بسزايی دارد و می تواند بر جامعه پذيری قانون در كشور موثر 
باشد و زمينه های گفتمان اجتماعی سياست های كلی نظام 
را فراهم كند. سياست های كلی در جامعه با هاله ای از ابهام 
و غيرشفافيت همراه است كه با اطالع رسانی عمومی می توان 

آن را از بين برد.
- نامشخص بودن دامنه اعتبار زمانی مصوبات مجمع

سياست های كلی نظام دارای قيد زمانی برای دامنه اثرگذاری 
فرودس��ت و تاثيرپذيری فرادست خود نيس��ت. گذر زمان و 
تغيي��رات زودگذر جامعه موجب می ش��ود كه امر سياس��ت 
گذاری، بيش از پيش دشوار شود. تغيير و تحوالت جامعه در 
سه دهه گذشته به گونه ای برق آسا بوده است كه نمی توان و 
نبايد با سياست های كلی مربوط به سه دهه گذشته كارسازی 
ش��ود. ذات سياس��ت ها به پيش بينی س��ياليت سياست در 
گذر از تحوالت اجتماعی وابس��ته اس��ت. با امر ثابت محدود 
به عقالنيت محدود بش��ر نمی توان به تحليل و برنامه ريزی 

نيازهای پيچيده و روزآمد جامعه ای سيال پرداخت. 
- ناتوانی سياست های كلی در تحقق چشم انداز بيست ساله

چش��م انداز بيست س��اله جمهوری اس��المی ايران از طريق 
سياست های كلی به برنامه های توسعه پنج ساله تبديل می 
ش��ود. ناكامی مجموعه سياست های كلی در برآوردن اهداف 
از پيش تعيين شده قانون اساسی بطور طبيعی ناتوانی آنها را 
در عدم تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله در ذهن تداعی 
می كند. البته نظر اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز 
مويد عدم موفقيت سياس��ت های كلی نظ��ام در تحقق افق 
چشم انداز است. راه ورود محتوای چشم انداز به ادبيات برنامه 
ريزی كالن كشور از طريق سياست های كلی است و با وضع 
موجود نقش آفرينی سياست های كلی، عملياتی شدن چشم 

انداز برابر زمان بندی تعيين شده، دور از انتظار است.
- آشفتگی اولويت بندی در بين مواد سياست های كلی

معموال مواد سياس��ت های كلی از نظ��ر محتوا دارای اولويت 
بندی اند كه بر اساس آن در بدنه آن در قالب سلسله مراتبی 
قرار می گيرند. وجود آش��فتگی در تدوين و تصويب سياست 
ه��ای كلی، نظام اولويت های موجود بين بندهای مختلف را 
مختل می كند و مجريان سياس��ت های كلی در قوای س��ه 
گانه نمی توانند از حداكثر توانمندی خود در راستای اجرای 
سياست های كلی استفاده بهينه كنند. گو اينكه در مجموعه 
سياس��ت های كلی اولوي��ت بندی خاصی نيز اعالم نش��ده 
اس��ت و بنظر نمی رس��د كه تدوين مواد ابتدايی نس��بت به 
مواد انتهايی دارای اهميت بيش��تری اند كه بايد مورد توجه 

قرار گيرد.
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»چالشقانون«سیاستهایکلیمصوبمجمعتشخیصمصلحتنظام)50( رامعرفی،نقدوبررسیمیکند

فرسودگی ناوگان حمل  و نقل کشور همگام با سیاست های کلی آن!؟

 اش����اره: سیاس����ت ه����ای کل����ی نظ����ام در زمینه 
ها و موضوعات گوناگون از س����وی مجمع تش����خیص 
مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای 
سه گانه ابالغ شده است. بررسی های میدانی موید 
این واقعیت است که سیاست های کلی از سوی قوای 
سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته 
اس����ت. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با 
عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون 
سیاس����ت های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه 
بی����ان کنن����د. این نوش����تار ب����ه معرفی، نقد و بررس����ی 
سیاس����ت های کلی بخش  حمل  و نقل می پردازد که 

هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

وزارت جهاد کشاورزى

نسبت   ، دارد  نظر  در  کشاورزى  جهاد  وزارت  به  وابسته  اردبیل  استان  کشاورزي  حمایتی  خدمات  شرکت 
خیابان  کشاورزى  شهرك   - اردبیل  در  واقع   ) مترمربع   1387/79 مساحت  به  خود  نیاز  بر  مازاد  زمین  قطعه  یک  فروش  به 
تدارکات  سامانه  بستر  در  و  اى   مرحله  یک  عمومی  مزایده  برگزاري  طریق  از  غربى-)   5 و   4 طالئیه  کوچه  مابین   ، طالئیه 
نرخ  بازگشایى  و  پیشنهاد  ارائه  تا  مزایده  اسناد  «دریافت  از  مزایده  برگزارى  مراحل  کلیه  نماید.  اقدام  دولت(ستاد)  الکترونیکى 
و  انجام خواهد شد   www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکى دولت (ستاد)  از طریق درگاه سامانه تدارکات   » هاى پیشنهادى 
امضاى  گواهى  دریافت  و  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل   ، قبلى  عضویت  عدم  در صورت  مزایده  در  کنندگان  است شرکت  الزم 

سازند،  محقق  مزایده  در  شرکت  جهت   را  الکترونیکى(توکن) 
1399/03/13 مورخ  روز سه شنبه   1099001547000001 سامانه:  در  مزایده  آگهى  انتشار  تاریخ  و  فرآخوان  1-شماره 

دانشگاه  خیابان   - اردبیل  آدرس-   ، اردبیل  استان  کشاورزى  حمایتى  خدمات  شرکت  مزایده:  برگزارکننده  نشانى  و  نام   -2
اردبیل کشاورزى  حمایتى  خدمات  شرکت  کشاورزى  شهرك  شورابیل  دریاچه  روبروى 

انجام  دولت  الکترونیکى  تدارکات  در سامانه  موجود  بانکى  درگاه  از  که  باشد  مى  ریال   500,000 مزایده:مبلغ  3-هزینه خریداسناد 
گیرد. مى 

مورخ  شنبه  سه  روز   18:00 ساعت  لغایت   1399/03/13 مورخ  شنبه  سه  روز  سامانه:از  از  مزایده  اسناد  دریافت  زمانى  4-مهلت 
1399/03/20

1399/04/01 مورخ  یکشنبه  روز   18:00 تا ساعت   -  pdf بصورت  در سامانه  بارگزارى   - پیشنهادى  نرخ  ارائه  مهلت  آخرین   -5
باشند.  داشته  اعتبار  پیشنهادها  تسلیم  روز  آخرین  تاریخ  از  روز   60 حداقل  باید  ارسالى  پیشنهادات  است  ذکر  به  *الزم 

باشد. مى  استان  جلسات  درسالن   11:00 ساعت   1399/04/02 مورخ  دوشنبه  روز  ها  پیشنهاد  گشایش  6-تاریخ 
شماره  به  واریزى  فیش  یا  و  بانکى  ضمانتنامه  صورت  دو  به  که  ریال   2,429,000,000 مزایده:  در  شرکت  تضمین  نوع  و  7-مبلغ 
IR  نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بنام خزانه دارى نزد بانک مرکزى  حساب شباى   870100004001039706374385 

باشد. مى  ارائه  قابل   990263500100000000000000000075 کاراکترى   30 واریزى  شناسه  با  ساتنا  پرداخت  دستور  طریق  از 
در  بارگزارى  بر  (الف)عالوه  مزایده   در  شرکت  تضمین  کار:اصل  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  اصل  تحویل  زمان  و  8-آدرس 
یکشنبه  روز   (14:15  : (ساعت  ادارى  وقت  پایان  تا  حداکثر  ممهور،  و  دربسته  پاکت  در  و  فیزیکى  بصورت  بایستى  مى  سامانه، 
رسید  و  تحویل  الذکر  فوق  آدرس  در  مزایده  برگزارکننده  معامالت  کمیسیون  حراست/دبیرخانه  اداره  به   1399/04/01 مورخ 

شود. دریافت 
قانونى  منع   (1377 22دیماه  مورخ   مصوب  دولت  کارکنان  مداخله  منع  (قانون  مصویه  طبق  مزایده  در  دولت  کارکنان  9-شرکت 

دارد.
تاریخ   از   ) شده  تعیین  زمان  در  مزایده  موضوع  ملک  از  پیشنهادى،  نرخ  ارائه  از  قبل  توانند  مى  مزایده  در  شرکت  *متقاضیان 

نمایند. بازدید   (  1399/04/01 لغایت   1399/03/17
شرکت  ینترنتى  ا آدرس  به    04533518898 تلفن  شماره  با   تماس  ضمن  نید  می توا بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  ضمنا 

فرمائید. مراجعه  نیز   http://iets/mporg.ir مناقصات   رسانى  اطالع  ملى  پایگاه  وآدرس    www.assc.ir
باشد. مى   04533233876 استان  سامانه  مسئول  و   021-41934   : سامانه  پشتیبانى  تماس  شماره 
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آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى فروش یک قطعه زمین مربوط به شرکت 
بتاریخ  روز  سیاست  روزنامه  در  منتشره  اردبیل  کشاورزى  حمایتى  خدمات 
 ir  - شباى870100004001039706374385   بشماره  اول  99/03/13نوبت 
در  شرکت  تضمین  و   990263500100000000000000000075 واریز  شناسه  به 
مى  زمین1387/79مترمربع  مساحت  و  ریال   2,429,000,000 بمبلغ  مزایده 

باشد که بدینوسیله اصالح مى گردد.

وزارت جهاد کشاورزى
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روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

دكتر محمدرضا ناری ابيانه


