
دوره ی شما تمام شده است

اتفاقات��ی ک��ه در عالم رخ می دهد ه��ر کدام دارای 
حواشی است که گاهی این حواشی از متن ماجرا با 
اهمیت تر جلوه می کنند و ش��اید اصال اتفاقات رخ 
می دهد تا عده ای بتوانند از حواش��ی آن بهره مند 
ش��وند . اما آنچه قطعی اس��ت اینکه تمامی اتفاقات 
و حواش��ی آنها از یک قالب کلی خارج نیس��تند  و 
آن اینک��ه تهدیدات در عین تهدید بودن فرصت نیز 
هستند و فرصت ها در عین فرصت بودن می توانند 
تبدیل به تهدید نیز بش��وند. اتف��اق ناگواری که در 
لبنان پیش آمد و منجر به کش��ته و زخمی ش��دن 
جمعی از انس��ان ها گردید برای ه��ر فردی از افراد 
بش��ر حادثه ای دلخراش بوده است. اما نکته ای که 
بسیار حائز اهمیت است سفر رئیس جمهور فرانسه 
به این نقطه ی حادثه دیده اس��ت، فرانس��ه ای که 
در روزگاران ن��ه چندان دور به عنوان اس��تعمار گر 
در این کش��ور حضور داشته است و قطعا این حضور 
اس��تعماری بر خالف معنای کلمه ی اس��تعمار که 
همان آبادانی اس��ت بوده اس��ت . رابطه ای که فقط 
حیات سیاسی و فرهنگی لبنان را هدف قرار داده بود 
.اما ظاهرا این دوران برای زمامداران فرانسوی پایان 
نپذیرفته است. زیرا می بینیم رییس جمهور فرانسه 
بعد از حادثه بیروت به این ش��هر سفر می کند و در 
میان مردم حاضر می شود و با ایشان دیدار می کند 
.گویی ایش��ان باور نکرده است که دوران استعمار به 
پایان رس��یده اس��ت و مقامات باید با یکدیگر دیدار 
کنند و هر کمکی باید از مجاری رسمی کشور آسیب 
دیده به مردمش انجام پذیرد. اما از ابعاد دیپلماتیک 
س��فر رئیس جمهور فرانسه که بگذریم باید بگوئیم 
مکرون در تالش است تا با این کار برای خود وجهه 
ای دست و پا  کند  و شاید برای کشورش منافعی را 
ایجاد نماید  این در حالی است که دستگاه دیپلماسی 
کش��وری که با گفتمان خود حزب اهلل را ایجاد نمود 
و حزب اهلل بخش اشغالی خاک لبنان را به مردم این 
س��رزمین بازگرداند حضوری از خود بروز نمیدهد؟ 
مکرون در سفر خود به صورت مستقیم ایران را مورد 
ه��دف قرار میدهد و می گوید حزب اهلل باید از نفوذ 
خود در راستای اصالحات در لبنان استفاده کند نه 
در جهت تحقق اهداف ایران! و عده ای هم پیدا می 
ش��وند و از او می خواهند که اس��تعمار فرانسه را به 
لبنان بازگرداند. عده ای که غافل از فرانسه ی درگیر 
کرونا و رکود و... هستند عده ای که فقط می خواهد 
حزب اهلل نباش��د ،نفوذ منطقه ای ایران نباشد خب 
معلوم است وقتی که تنور معرکه داغ شود این عده 
در کجای بازی خواهند ایستاد. ولی سوال اصلی باقی 
اس��ت، چرا هیچ مقام مسئولی به لبنان سفر نکرد؟ 
آیا اگر مثال سردار سلیمانی در این شرایط به لبنان 
سفر می کرد جایی برای سفر مکرون باقی می ماند؟ 
لبنان در خط مقدم مقابله با دشمن شماره یک ایران 
یعنی اسرائیل است. لبنان محلی است که مهمترین 
ب��ازوی مقاومت در آن حضور دارد. چطور لبنانی که 
تمامیت ارضی خود را مدیون گفتمان انقالب اسالمی 
است امروز از حضور مسئولین نظام خالی است؟ چه 
توجیه��ی برای این کم کاری دس��تگاه دیپلماس��ی 
ایران وجود دارد؟ البته اگر دوس��تان به بی سوادی 
متهممان نکنند و به جهنم حواله مان ندهند؟ باید 
به فرانسه که نماینده ی اروپا در استعمار نوین است 
یادآورد شد که دوره اش تمام شده و امروز وزن بین 
اللمل��ی آن بیش از یک پیرو سیاس��ت های ایاالت 
متحده نیست.  اگر این یادآوری اتفاق نیفتد در قدم 
های بعدی باید منتظر بازگشت سایر استعمار گران 
به مستعمره های سابق خود باشیم .باید منتظر بود 
که فیل انگلیس یاد هندوس��تان کن��د و قایق های 
اسپانیایی راهی فیلیپین شوند و آلمانی ها راه رواندا 

را در پیش بگیرند .  

مردم تاخیردر واریز پول سهام عدالت 
را به وزارت اقتصاد اطالع دهند

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی درباره دالیل تاخیر در 
واریز پول فروش س��هام عدالت گفت: فروش س��هام 
عدالت زمان بر اس��ت اما اگر زمان آن غیرمعمول بود 
مردم با روابط عموم��ی وزارت اقتصاد تماس بگیرند 
ت��ا با پیگیری از تضییع حقوق دارندگان این س��هام 
جلوگیری ش��ود. فرهاد دژپس��ند پس از حضور در 
کمیسیون کش��اورزی مجلس اظهار داشت: در این 
جلسه مسائل اقتصادی حوزه کشاورزی بررسی شد 
ک��ه تامین مالی یکی از محورهای آن بود؛ براس��اس 
گزارش ارائه شده حدود 95 درصد از تسهیالت بخش 
کش��اورزی اختصاص یافته است، بانک ها در شرایط 
برابر، توجه ویژه ای به بخش کشاورزی داشته باشند. 
وی واریز نشدن پول افرادی که سهام عدالت خود را 
به فروش رساندند، غیرممکن دانست و افزود: صاحبان 
سهام عدالت دو گروه هستند؛ افرادی که سهام خود را 
آزاد کردند که حدود 19 میلیون نفر بوده و می توانند 
از طریق کارگزاری ها و بانک ها نسبت به فروش سهام 
خود اقدام کنند. وزیر امور اقتصاد درباره دالیل تاخیر 
در واریز پول فروش سهام عدالت تصریح کرد: فروش 
سهام عدالت مراحلی دارد؛ سفارش، فروختن، تسویه 
و پرداخت، به همین دلیل زمانبر اس��ت اما زمان آن 
نباید غیرمعمول باشد، اگر این زمان غیرمعمول است 
مردم با روابط عمومی وزارت اقتصاد تماس بگیرند تا 
با پیگیری از تضییع حقوق دارندگان س��هام عدالت 

جلوگیری شود.  فارس
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مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم ۲۱ 
شهریور ۹۹ برگزار می شود

 
رئی��س س��تاد انتخابات کش��ور از تصوی��ب نهایی 
برگ��زاری مرحل��ه دوم انتخاب��ات یازدهمین دوره 
مجلس ش��ورای اس��المی در روز 21 ش��هریورماه 

1399 طبق پروتکل های بهداشتی خبر داد.
ب��ه گزارش گروه سیاس��ی خبرگزاری آن��ا از پایگاه 
اطالع رس��انی وزارت کش��ور، جمال ع��رف با اعالم 
تصوی��ب نهای��ی برگ��زاری مرحل��ه دوم انتخابات 
یازدهمی��ن دوره مجلس ش��ورای اس��المی در روز 
21 ش��هریورماه 1399 تأکی��د ک��رد: طبق مصوبه 
صریح س��تاد ملی مدیری��ت مقابله ب��ا کرونا، مقرر 
ش��د انتخابات، طبق پروتکل و دس��تورالعمل بهداشتی ویژه وزارت بهداشت و درمان و 

آموزش پزشکی برگزار شود.
 وی افزود: به همین منظور، در جلسه اخیر ستاد انتخابات کشور، مصوب شد کمیته ای 
با حضور دبیر س��تاد انتخابات کشور، نماینده وزارت بهداشت، نماینده شورای نگهبان، 
دبی��ر کمیته اجتماعی و انتظامی س��تاد مل��ی کرونا و کمیته حقوقی س��تاد انتخابات 
کشور تشکیل و پروتکل و دس��تورالعمل مربوطه را با ضمانت اجرایی مشخص، تدوین 
و پیش��نهاد کنند. ضمن اینکه مقرر شد رئیس دانش��گاه علوم پزشکی استان هایی که 
مرحله دوم انتخابات در آنها برگزار خواهد ش��د، به عنوان عضو مدعو در جلس��ات ستاد 

انتخابات استان شرکت کنند.
رئیس س��تاد انتخابات کش��ور همچنین با اشاره به شرایط کش��ور در خصوص کرونا و 
ضرورت نظارت جدی بر ش��یوه تبلیغات انتخاباتی طبق پروتکل های بهداش��تی اظهار 
کرد: طبق مصوبه س��تاد، مقرر شد تبلیغات انتخاباتی برای مرحله دوم، صرفاً در فضای 
مج��ازی و بدون برگزاری هرگونه تجم��ع انتخاباتی، بدون برنامه هایی همچون میزبانی 
اف��راد در س��تادهای انتخاباتی و یا برگزاری جلس��ات خانگی و عموم��ی برای تبلیغات 

انجام شود.
ع��رف افزود: همچنین هرگونه تجمع انتخاباتی یا کارناوال های ش��ادی بعد از برگزاری 
انتخابات نیز ممنوع خواهد بود. جزئیات و دستورالعمل اجرایی در این خصوص متعاقباً 
اعالم خواهد ش��د. معاون سیاسی وزیر کشور یادآور ش��د: مرحله دوم یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی در حوزه های یازده گانه به منظور انتخاب 11 نماینده 
از میان 22 نفر از نامزدهایی که بیش��ترین آرا را در مرحله اول کس��ب کرده اند، برگزار 
خواهد شد. فهرست 11 حوزه انتخابیه به شرح ذیل است: لنجان، میانه، سمیرم، بیجار، 
کرج –اش��تهارد و فردیس، دهلران-دره ش��هر-آبدانان و بدره، اهواز-باوی- حمیدیه و 
کارون، زنجان و طارم، اس��الم آباد غرب و داالهو، کرمانشاه، کردکوی-ترکمن-بندر گز 

و گمیشان.  آنا 

نگهب��ان  ش��ورای  س��خنگوی 
درب��اره اینک��ه آیا پژوهش��کده 
شورای پژوهشی شورای نگهبان 
درب��اره نظ��ام پارلمان��ی مدنظر 
ق��رار خواهد، گفته اس��ت پی��ش از این هم 
مطالعات��ی در این زمینه انجام ش��د ولی اگر 
موضوع جدی باشد پژوهشکده نسبت به این 
مباحث آمادگی دارد تا در این حوزه بررسی و 

مطالعاتی انجام دهد.
سخنگوی ش��ورای نگهبان از جمله مسئوالن 
مسئولیت  پذیری اس��ت که با آرامش توأم با 
منطق، در نشس��ت های خب��ری تقریباً منظم 
هفتگی در میان خبرنگاران حاضر می ش��ود و 
به سؤاالت ریز و درشت آن ها پاسخ می دهد؛ 
البته گاهی هم جنس س��ؤاالت هیچ ارتباطی 
با حوزه فعالیت این ش��ورا ندارد اما عباسعلی 
کدخدای��ی در حد توان و ب��ا زیرکی به آن ها 

پاسخ می دهد. 
تازه ترین نشس��ت خبری س��خنگوی شورای 
نگهبان روز دوش��نبه 20 مرداد در فضای باز 
حیاط این ش��ورا برگزار ش��د تا ضمن رعایت 
فاصله گ��ذاری اجتماع��ی، س��المت اصحاب 

 رسانه نیز تأمین شود.
 نظام پارلمانی

در این نشس��ت موضوع��ات مختلفی مطرح 
شد از جمله اینکه کدخدایی اعالم کرد ستاد 
مل��ی مقابله با کرونا با برگ��زاری مرحله دوم 
انتخاب��ات مجلس ش��ورای اس��المی موافقت 
کرده، اما نظر رس��می ستاد هنوز به دست ما 
نرس��یده است و س��تاد می تواند درباره شیوه 
تبلیغ��ات این انتخابات تغیی��رات انجام دهد. 
البته س��خنگوی ش��ورای نگهبان به افرادی 
ک��ه در گذش��ته رد صالحی��ت ش��ده اند نیز 
توصیه ک��رد در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
1400 ثبت نام نکنن��د. کدخدایی همچنین 
نظارت بر رفت��ار نمایندگان را یک امر قانونی 
و نه ش��خصی داسنت و از همت وکالی ملت 
ب��رای توجه به طرح هایی از جنس معیش��تی 

قدردانی کرد.
ام��ا یکی از موضوعات مهمی که در نشس��ت 
خبری سخنگوی ش��ورای نگهبان مطرح شد 
و رس��انه ها به آرامی از کنار آن عبور کردند، 
پاس��ِخ س��ؤالی بود که یک��ی از خبرنگاران از 
کدخدایی پرس��ید »آیا پژوهش��کده شورای 
نگهبان پژوهشی درباره نظام پارلمانی« مدنظر 

قرار خواهد داد«؟ و ش��نید »پیش از این هم 
مطالعات��ی در این زمینه انجام ش��د، ولی اگر 
موضوع جدی باشد پژوهشکده نسبت به این 
مباحث آمادگی دارد تا در این حوزه بررسی و 

مطالعاتی انجام دهد«. 
منظور از پژوهش��کده ش��ورای نگهبان همان 
»مرکز تحقیقات شورای نگهبان« است که به 
منظور پش��تیبانی علمی و کارشناسی و ارائه 
نظرات مشورتی به شورا، از سال 1376 ایجاد 
شد و درس��ال 1392 به »پژوهشکده شورای 

نگهبان« تبدیل شد.
چرا باید شورای نگهبان داشته باشیم؟

ام��ا ماهی��ت »نظ��ام پارلمانی« چیس��ت که 
پژوهش��کده ش��ورای نگهبان برای بررس��ی 
مطالعاتی آن آمادگی دارد؟ این مسئله به طور 
جدی از سوی برخی نمایندگان نهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی مطرح و پیگیری شد. 
اس��تناد آن ها هم به بخش��ی از سخنان رهبر 
معظم انقالب در دیدار با دانشجویان دانشگاه 
رازی کرمانش��اه اس��ت که 24 مهر 1390 در 
پنجمین روز از س��فر به این استان فرمودند: 
»اگر ی��ک روزی در آینده های دور یا نزدیک 
- ک��ه احتماالً در آینده ه��ای نزدیک، چنین 
چیزی پیش نمی آید - احس��اس بشود که به 
جای نظام ریاستی مثاًل نظام پارلمانی مطلوب 
است - مثل اینکه در بعضی از کشور های دنیا 
معمول اس��ت - هیچ اش��کالی ن��دارد؛ نظام 
جمهوری اسالمی می تواند این خط هندسی را 
به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی 
نمی کند؛ و از این قبی��ل«. اهلل وردی دهقانی 
نماین��ده مجلس نهم که مج��دداً در مجلس 
یازدهم حضور یافته اس��ت، روز چهارشنبه 9 
اردیبهشت 1394 در نطق میان دستور خود 
به ضرروت احیاء »نظام پارلمانی« اشاره کرد 
و گف��ت: با توجه به قرار گرفتن والیت مطلقه 
فقیه در رأس نظام سیاس��ی کشور و با توجه 
به در دستور کار بودن استانی شدن انتخابات 
در سراس��ر کشور از مس��ئوالن و نمایندگان 
مجلس، مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام و 
صاحبنظ��ران سیاس��ی می خواه��م فرمایش 
6 س��ال پیش مقام معظم رهب��ری در مورد 
تغییر نظام سیاس��ی- اجرایی کش��ور از نظام 
ریاس��تی به نظام پارلمانی را به منظور اجرای 
سریع و صحیح و پاسخگویی بیشتر و کاهش 
اصطکاک ه��ا بی��ن دولت و مجل��س و فراهم 

آوردن زمین��ه برای فعالی��ت احزاب و کاهش 
انتخابات و فراهم آوردن انتظارات افراد جامعه 
به بحث و واکاوی قرار داده و با تبیین مزایای 
این سیس��تم که در اکثر کش��ور های توسعه 
یافته دنیا به اجرا درآمده است با صالحدید و 
راهنمایی های مقام معظم رهبری زمینه الزم 

را ایجاد کنند.
هرچند ای��ن درخواس��ت در هم��ان جایگاه 
ناطقان مجلس شورای اس��المی باقی ماند و 
حتی در بهارس��تان روی خوش به آن نش��ان 
داده نش��د، ام��ا ظاه��راً موضوع بن��ای رخت 
بربس��تن از س��پهر سیاس��ی کش��ور ندارد و 
ه��ر از چند گاهی به بهانه های مختلفی س��ر 
برم��ی آورد. اما آی��ا »نظ��ام پارلمانی« همان 
»نظام نخس��ت وزیری« است که پیش از این 
از س��ال 1358 تا 1368 به مدت 10 سال در 
جمهوری اسالمی ایران حاکم بود، اما با تغییر 

قانون اساسی، برچیده شد؟
مرحوم آیت اهلل هاش��می  رفس��نجانی رئیس 
فقید مجمع تش��خیص مصلحت نظام که در 
دوران »نظام نخس��ت وزیری« ایران ریاست 
ق��وه مقننه را بر عهده داش��ت، فروردین 94 
در بخش��ی از گفت وگویی با ش��بکه مجازی 
آس��تان درب��اره »نظام پارلمان��ی« گفته بود: 
»در قان��ون این گون��ه بود ک��ه رئیس جمهور 

باید از مجلس برای نخس��ت وزیر مورد قبول 
خود رأی تمایل بگیرد و س��پس نخست وزیر، 
وزرا را به مجلس معرف��ی کند و رأی اعتماد 
بگیرد. البته این ش��کل نظام پارلمانی معروف 
نیست و نظام های پارلمانی معروف دنیا مردم 
به احزاب رأی می دهند و نخس��ت وزیر توسط 
حزب برنده انتخابات مش��خص می شود و نه 
مجلس و اگر رئیس جمهور هم باش��د، توسط 

خود دولت یا مجلس انتخاب می شود«.
در نظام »نخست وزیری اوایل انقالب« رییس 
جمهور با رأی مس��تقیم مردم انتخاب می شد 
و س��پس نخس��ت وزیر را به مجلس معرفی 
می کرد ت��ا در صورت به دس��ت آوردن رأی 
اعتماد وکالی ملت، نسبت به تشکیل کابینه 
اق��دام کند، اما در »نظام پارلمانی«، نخس��ت  
وزیر توسط مجلس انتخاب خواهد شد و عمال 

نخست وزیر رییس دولت خواهد بود.
در همان ایام که موضوع ایجاد نظام پارلمانی 
وقت مطرح ش��د، محمد دهقان عضو نماینده 
ادوار هفتم تا دهم مجلس ش��ورای اسالمی و 
عضو فعلی ش��ورای نگهبان گفته بو د »مدت 
زمان زیادی اس��ت که به این اعتقاد رسیده ام 
در کش��ورمان نظام ریاس��تی به شکل کنونی 
پاسخگو نیس��ت و در نظام والیت فقیه نباید 
نظام ریاستی داشته باشیم چرا که نظام والیت 

فقیه با نظام پارلمانی سازگاری بیشتری دارد 
و می توان��د ب��رای اداره نظام اس��المی کافی 
باشد«. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان نیز گفته بود: »گاهی در مجامع علمی 
صحبت هایی مطرح می ش��ود، اما این مورد از 
مواردی است که نیازمند اصالح قانون اساسی 
اس��ت، فکر نمی کنم با مصوب��ه مجلس بتوان 

اصالحی در مورد آن انجام داد.«.
مس��ئله همه  پرسی دراصل 59 قانون اساسی 
آمده و این اصل تصریح می کند »در مس��ائل  
بس��یار مهم  اقتصادی ، سیاس��ی ، اجتماعی  و 
فرهنگ��ی  ممکن  اس��ت  اعمال  ق��وه  مقننه  از 
راه  هم��ه  پرس��ی  و مراجعه  مس��تقیم  به  آراء 
مردم  ص��ورت  گیرد. در خواس��ت  مراجعه  به  
آراء عمومی  باید به  تصویب  دو س��وم  مجموع  
نمایندگان  مجلس  برسد«. اما نکته این است 
که در شرایط فعلی زمینه تغییر نظام سیاسی 
کشور و برگزاری همه پرسی مهیاست؟ و حتی 
اگر زمینه مهیا باش��د آیا مردم با آن موافقت 
خواهن��د کرد؟ و... ش��اید بخاط��ر یافتن این 
سؤاالت و س��ؤاالت مش��ابه دیگر، سخنگوی 
ش��ورای نگهبان از اعالم آمادگی پژوهشکده 
جوان این شورا برای بررسی و انجام مطالعات 

سخن گفت. زمان یا حل می کند یا ثابت.
  میزان

امام رضا )ع(: مردم دو دسته اند: آن که به دنیا رسیده ولی بسنده نمی کند و 
کسی که به دنبال آن است و آن را نمی یابد.
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دبیر خانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد
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شماره  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  احمد  وبویر  کهگیلویه  استان  کشاورزى  جهاد  سازمان 
به  نسبت  مربوطه  ابالغی  مقررات  و  ودارایى وفق ضوابط  اقتصاد  امور  اداره کل   99/02/24 10/99/532مورخ 
فروش یک قطعه زمین با کاربرى تجارى با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی وبا بهره گیرى از سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس (WWW.SETADIRAN.IR)  به صورت نقدى به فروش برساند .

مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد از ساعت 13 مورخ 99/5/14 تا ساعت 12 مورخ 99/06/01
مهلت بازدید از پالك مورد نظر)در ساعات ادارى(از ساعت 9 صبح مورخ 99/05/15 تا ساعت 12 مورخ 99/5/25

مهلت بارگذارى و پیشنهاد قیمت به صورت الکترونیکى در سامانه ستاد از ساعت 10 صبح مورخ 99/5/15 تا ساعت  
14:15 مورخ 99/06/01

مهلت تحویل نسخه فیزیکى پاکت «الف» اصل ضمانت نامه به اداره پیمان وقراردادهاى سازمان از ساعت 10 صبح 
مورخ 99/5/15 تا ساعت 14:15 مورخ 99/06/01

تاریخ گشایش پاکات ساعت 9 صبح مورخ 99/06/02 در محل سالن جلسات ساختمان سازمان جهاد کشاورزى استان 
-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود میباشد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است : 
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیندمزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال 
پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق 

امکان پذیر مى باشد.
2-کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى در روزنامه هاى محلى وسراسرى وهمچنین کلیه هزینه هاى مربوط 
به نقل وانتقال سند مالکیت ،هزینه تغییر کاربرى ،حق وحقوق شهردارى  مالیات وعوارض شهردارى قبل تا کنون 
،کارشناسى ، هزینه ارزش افزوده ناشى از تغییر کاربرى ، جریمه کمیسیون ماده 100،و هزینه سامانه وغیره که در اثر 

مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
3 - مبلغ تضمین شرکت در مزایده 42/979/450/000 ریال است که تصویر آن در پاکت»الف» بارگذارى مى گردد.
ارائه ضمانت نامه بانکى از یکى از بانکها یا موسسات مالى تحت نظارت بانک مرکزى با اعتبار 3ماهه و قابل تمدید

4- سازمان جهاد کشاورزى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5-- ازنمایندگان شرکتهاوپیشنهاد دهندگان در روز بازگشائى مزایده دعوت به عمل مى آید  .

6- به پیشنهاداتى که فاقد سپرده واریزى  ، مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد
7ــ هزینه دو نوبت آگهى مزایده ودر صورت لزوم تجدیدآگهى در روزنامه، به عهده برنده مزایده مى باشد . 

تلفن تماس : 09177416820 مهندس نگین تاجى

ارزش کل به ریالارزش هر متر مربعمساحت ( متر مربع)شرحردیف

4466/583/000/000370/719/500/000عرصه1

137513/000/00017/875/000/000اعیان بنایى2

257516/000/00041/200/000/000اعیان ساختمان سه طبقه3

429/794/500/000جمع کل4

نظام  پارلمانی؛ 
تغییر سیاسی یا 
شعار سیاسی ها؟
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