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وعده پرداخت مطالبات چايكاران
ايسنا -از ابتداي فصل برداشت برگ سبز چاي تاكنون بيش از ۳۵
هزار تن از اين محصول برداش��ت شده است كه  ۹۱درصد آن درجه
يك و  ۹درصد آن درجه دو بوده است .اين در حالي است كه به گفته
رييس س��ازمان چاي ،در صورت ادامه اين وضعيت حدود  ۱۰درصد
ميزان توليد چاي امسال نسبت به سال گذشته افزايش مييابد.
محمدولي روزبهان از پرداخت مطالبات چايكاران خبر داد و در ادامه
اظهار كرد :از اين ميزان برگ س��بز چاي برداش��ت شده حدود هفت
هزار تن چاي خشك توليد شده كه با توجه به گشايشهاي به وجود
آمده ،اس��تقبال مصرفكننده داخلي براي چاي ايراني و حمايتهاي
دول��ت تاكنون  ۱۰ميليارد تومان پول به چايكاران پرداخت ش��ده
است و طي روزهاي جاري نيز با تخصيص  ۵۰ميليارد توماني از سوي
سازمان برنامه و بودجهاي كه نيمي از آن انجام شده و نيمي ديگر در
دستور كار قرار گرفته است ،اميدواريم صددرصد مطالبات چايكاران
را تا نيم ه ارديبهشتماه پرداخت كنيم.
رييس سازمان چاي با بيان اينكه مطالبات چايكاران با فاصله چند
روزه پرداخت ميشود و درصدديم تا پايان فصل برداشت برگ سبز نيز
مطالبات چايكاران را در اسرع وقت پرداخت كنيم ،ادامه داد :تاكنون
دولت پرداختهاي مناس��بي براي تامين مطالبات چايكاران داشته
اس��ت .از سوي ديگر نيز كارخانههاي فرآوري چاي بسيار منظمتر و
بهموقعتر است.

رفع موانع تجاري ايران و چين

«جهانصنعت» -هماي��ش تجاري ايران و چين با حضور هيات
تجاري صنعتي استان شانسي اين كشور و جمعي از فعاالن اقتصادي
ايران از س��وي اتاق مش��ترك ايران و چين برگزار شد و دو طرف بر
سرمايهگذاريهاي مشترك اقتصادي تاكيد كردند.
در اين نشست ،اسداهلل عسكراوالدي ،رييس اتاق مشترك ايران و
چين با اش��اره به عضويت اتاق مشترك در هياتمديره شوراي جاده
ابريشم تصريح كرد :با انتخاب شعار «يككمربند ،يك جاده» از سوي
رييسجمهور چين براي اهميت دادن به جايگاه و نقش جاده ابريشم
در گسترش مناسبات كشورهاي منطقه ،زمينههاي همكاري جديدي
بين ايران و چين شكل گرفت.
اين فعال اقتصادي مانع بعدي بر س��ر راه تجارت با چين را عدم
شفافيت در روابط بانكي دانست و تاكيد كرد :خريدوفروش كاالهاي
اقتصادي در طوفانهاي سياسي آسيب ميبيند ،بنابراين تنها راهكار
ايج��اد ثبات در رواب��ط اقتصادي بين دو كش��ور س��رمايهگذاري و
همكاريهاي مشترك است.
در ادامه فنگ يوجو ،معاون كنفرانس مشورتي استان شانسي چين
نيز با بيان اينكه نظريه «يككمربند ،يك جاده» ميتواند در توسعه
روابط بين چين با ساير كشورها اثرگذار باشد ،گفت :مشكالت بانكي
با تاسيس بانك آسيا كه به تازگي اتفاق افتاده است ،برطرف خواهد
ش��د .در مورد رواديد نيز در همين سفر طي جلسهاي با سفير چين
در ايران مقرر شد به زودي موانع برداشته شود.

رشد  13درصدي صادرات لبنيات در سال 95
فارس -س��ال گذش��ته  432هزار تن انواع لبنيات به ارزش 771
ميليون دالر صادر شد كه سه درصد نسبت به سال قبل خود از لحاظ
وزني و  13درصد از لحاظ ارزشي افزايش داشته است .اين در حالي
است كه به گفته دبير انجمن صنايع لبني پيشبيني ميشود امسال
نيز با باز ش��دن دربهاي صادراتي روس��يه اين رقم روند فزايندهاي
داشته باشد.
رضا باكري در مورد وضعيت خريد تضميني ش��ير از دامداران هم
گف��ت :روزانه  800تن ش��ير به صورت تضمين��ي از دامداران خريد
ميشود كه اگر مازاد باشد ،سازمان تعاون روستايي وارد عمل شده و
آن را خريداري ميكند تا به دامداران آسيبي نرسد.
دبير انجمن صنايع لبني همچنين در ادامه بيان كرد :سرانه مصرف
لبنيات و شير در ايران نصف استاندارد جهاني است و امسال هم طرح
شير مدارس كه ميتوانست بخش عمده شير كودكان را تامين كند،
ناقص و بد اجرا شد.
وي ب��ه ضرورت افزايش مصرف س��رانه ش��ير در بين خانوارهاي
ايراني اشاره كرد و گفت :سرانه مصرف شير در همه جاي دنيا رقمي
بي��ن  160ت��ا  165كيلوگرم اس��ت اما اين رقم در اي��ران  80تا 85
كيلوگرم است.

كاهشقيمتگوجهفرنگيدرميدانميوهوترهبار

مهر -در حالي كه طي روزهاي اخير شاهد جهش قيمت محصوالتي
همچون گوجهفرنگي ،سيبزميني ،پياز و  ...بوديم ،رييس اتحاديه ميوه
و سبزي قيمت جديد انواع ميوه و صيفيجات را در بازار اعالم كرد و
گفت :قيمت گوجهفرنگي بيش از  ۵۰درصد ارزان شده است.
حس��ين مهاجران اظهار داشت :درحال حاضر قيمت هركيلوگرم
گوجه با كيفيت باال بين  ۸۰۰تا  ۲۰۰۰تومان است ضمن اينكه هنوز
گوجه نقاطي مثل دزفول و انديمش��ك وارد بازار نش��ده و به محض
اينكه محصول اين مناطق وارد بازار شود شاهد كاهش بيشتر قيمت
گوجهفرنگي خواهيم بود .به گفته وي ،طي پنج روز آينده گوجهفرنگي
مناطقي مانند دزفول و انديمشك نيز وارد بازار خواهد شد.
رييس اتحاديه ميوه و س��بزي همچني��ن از كاهش قيمت گوجه
سبز در بازار خبر داد و گفت :در حال حاضر قيمت اين محصول بين
 2هزار تا  12هزار تومان اس��ت ،همچنين هر كيلوگرم زردآلو بين 6
هزار تا  15هزار تومان به مشتريان عرضه ميشود.
مهاجران با بيان اينكه قيمت هركيلوگرم توت فرنگي گرگاني بين
 3هزار تا  7هزار تومان اس��ت ،افزود :توتفرنگي گلخانهاي كرج نيز
بين  9هزار تا  17هزار تومان به مشتريان عرضه ميشود ضمن اينكه
قيمت هركيلوگرم هندوانه بين  ۶۰۰تا  ۱۰۰۰تومان است.
وي همچنين با اشاره به اينكه قيمت سيبزميني حدود  ۱۰درصد
ارزان ش��ده اس��ت ،ادامه داد :طي حدود پنج روز آينده سيبزميني
گرگان وارد بازار ميش��ود و قيمت اين محصول را به ش��دت كاهش
ميدهد .در حال حاضر نيز قيمت هركيلوگرم سيب زميني باكيفيت
بين  ۱۴۰۰تا  2هزار تومان است.

گ�روه بازرگاني -به عقیده کارشناس��ان،
انتخابات رياس��تجمهوري ،آين��ده اقتصادي
كشور را به شدت تحتتاثير قرار ميدهد .اين
در حالي است كه در تمام كشورهاي دنيا هم،
جو سياسي حاكم ميتواند بر آينده اقتصادي و
شرايط پيشروي مردم و فعاالن اقتصادي تاثير
بگذارد اما در ايران با توجه به مشكالت اساسي
كه طي سالهاي اخير در زيرساختهاي اقتصاد
ب��ه وجود آمده اس��ت ،اين جنب و جوشهاي
سياس��ي ميتوان��د تاثير بيش��تري ب��ر آينده
پيشروي كشور داشته باشد.
ش��ايد ب��ه همي��ن دليل اس��ت ك��ه طي
روزهاي اخير كارشناس��ان اقتصادي و فعاالن
بخشخصوص��ي باره��ا نس��بت ب��ه اظهارات
غيركارشناسي و بدون پشتوانه برخي نامزدهاي
رياستجمهوري واكنش نشان دادند و برخي
اظهارات را تهديدي براي منافع ملي مردم عنوان
كردند .به طوري كه رييس خانه اقتصاد ايران
بارها نسبت به برخي اظهارات و تقسيمبنديها
واكنش نشان داد و مطرح كردن چنين مباحثي
را براي اقتصاد و آينده كشور خطرناك دانست
ت��ا جايي كه به گفته او ،اي��ن اظهارات نهتنها
ميتواند حض��ور س��رمايهگذاران خارجي در
ايران را كمرنگ كند بلكه اثرات منفي آن نيز تا
مدتها در بازار خود را نشان خواهد داد.
در اين ميان با توجه به اينكه پس از سالهاي
طوالني تحريم ،به تازگي ايران توانسته اهميت
حضور خ��ود را در بازار خاورميانه و همچنين
بازارهاي بينالمللي اثبات كند ،تغيير تاكتيك
سياسي يا سياهنماييهاي بدون پشتوانه ميتواند
كل كش��ور را زير س��وال بب��رد و در حاليكه
نفوذ دش��منان ايران را افزايش ميدهد ،آينده
اقتصادي كش��ور را به ش��دت به س��وي افول
هدايت كند.
از اين رو به نظر ميرسد حضور در انتخابات
رياستجمهوري براي تعيين آينده چهار ساله
ايران يا حتي س��الهاي بع��د از آن ،ميتواند
اهميت زيادي داش��ته باشد چراكه هيچ تغيير
تاكتيك سياسي بدون حضور حداكثري مردم
در انتخابات رقم نمي خورد و اين مردم هستند
كه با انتخاب نامزد رياس��تجمهوري اصلحتر
به رش��د اقتصادي و دس��تيابي به رفاه كشور
كم��ك ميكنند .در حالي ك��ه ميتوان گفت:
در صورت ش��ركت نكردن مردم در انتخابات،
نهتنها اقتدار ملي كشور خدشهدار ميشود بلكه
آينده فرزن��دان ايران نيز در معرض خطر قرار
خواهد گرفت .بر همين اس��اس برخي اعضاي
پارلمان بخشخصوصي نيز در آستانه انتخابات
رياستجمهوري ،اظهاراتي را درخصوص اهميت
حضور حداكثري مردم در انتخابات مطرح كردند
كه در ادامه ميخوانيد.
 انتخابات و حفظ ثبات
ريي��س ات��اق بازرگاني تهران با اش��اره به
ضرورت حضور حداكثري در انتخابات و اثرات
آن بر آينده كش��ور گف��ت :به گمانم انتخابات
رياس��تجمهوري دوازدهم حادثهاي مهم در
اين س��ه دهه خواه��د بود چراك��ه راي ملت
ميتواند بس��يار سرنوشتساز باشد .مهمترين
دغدغه تمام مردم كشورمان بهخصوص فعاالن

تاکید بخشخصوصي بر مشارکت مردم در انتخابات؛

بازار چشمانتظار ثبات

اقتصادي ثبات و آرامشي است كه بايد در كشور
حكمفرما باش��د ،اگرچه در دهههاي گذش��ته
شاهد نابسامانيهايي بهخصوص در بخشهاي
اقتصادي بودهايم ول��ي اميدواريم اين ثبات و
آرامش��ي كه االن در كش��ور وجود دارد ادامه
پيدا كند و استمرار داشته باشد.
مسعود خوانس��اري اظهار كرد :همانطور
كه رهب��ر انقالب هم فرمودن��د وظيفه داريم
جمع��ه پاي صندوقهاي راي حاضر ش��ويم و
هم��ه را هم تش��ويق كنيم كه حضور داش��ته
باش��ند .قطعا رييسجمهوري كه با راي باالي
 60درصد انتخاب ش��ود و راي بااليي داش��ته
باش��د ،ميتواند براي كشور و بخشخصوصي
موثرتر باش��د .ما رسيدن به خواستههايمان را
قطع��ا از يك رييسجمهور مقت��در ميتوانيم
انتظار داشته باشيم تا يك رييسجمهور ضعيف
بنابراين وظيفه ما اين است كه روز جمعه پاي
صندوقه��ا برويم و راي بدهيم و همه اعضاي
خانواده و افرادي كه در كنارمان كار ميكنند را
تشويق كنيم كه راي دهند تا به وظيفه شرعي
و انساني خود عمل كرده باشيم.
 اخالق و اتحاد  
همچنين عضو هيات رييسه اتاق تهران در
اينباره بيان كرد :حضور در انتخابات و مشاركت
در اي��ن امر سياس��ي به طور حت��م به معناي
فراگي��ري وحدت در ميان مردم اس��ت .امروز
كشور به وحدت كلمه و رفتار نياز دارد.
عالءميرمحمدصادق��ي اظهار ك��رد :قطعا
مشاركت گسترده مردم در انتخابات نشانهاي
بسيار قوي از اتحاد مردم ايران است .اين اتحاد

ميتواند تس��هيلكننده براي توس��عه اقتصاد
كشور هم باشد .اقتصاد ايران به شدت نيازمند
وفاق ملي و عزم براي پيشرفت كشور است .اين
اتفاق هم زير س��ايه رعايت اصول اخالقي چه
در زندگي عادي و چه در كسبوكار و وحدت
كلمه رخ ميدهد.
 اثرات بلندمدت انتخاب ما
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران
ني��ز در ادامه بيان كرد :ش��ركت در انتخابات
رياستجمهوري و انتخاب رييسجمهور اصلح
ظاهرا واگذاري سرنوش��ت كش��ور براي چهار
س��ال آينده اس��ت ولي واقعيت اين است كه
تاثيرگذاري آن نهتنها در چهار س��ال بلكه در
سرنوشت نس��لهاي آينده نيز اثرگذار خواهد
بود و از اين منظر است كه اهميت شركت در
انتخابات دوچندان ميشود كمااينكه عملكرد
دولته��ا كه پيش از اين نيز در كش��ور وجود
داشتهاند ،بيانگر تاثيرات مثبت و منفي آن در
بخشهاي مختلف اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي و...بوده است ،دولتهايي كه بابرنامه
بودهاند يا بيبرنامه بهوضوح آثار مثبت و منفي
عملكردش��ان بر زندگي آحاد جامعه تاثيرگذار
بوده و مشهود است .محمد الهوتي خاطرنشان
كرد :به اعتقاد من انتخابات رياس��تجمهوري
و حضور گس��تردهمردم در آن يكي از مسايل
بسيار مهم و سرنوشتساز براي آينده كشور و
نسلهاي بعد است و وظيفه هر ايراني است كه
باتشخيص صحيح و حضور در پاي صندوق و
انتخاب فرد اصلح در سرنوش��ت خود ،فرزندان
خود و آينده كشور تاثيرگذار باشد.

همین اطراف

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای شماره 96-101

مديركل امور قاچاق سازمان حمايت خبر داد؛

تجهيزات مخابراتي و پزشكي در صدر كاالهاي قاچاق
در راس��تاي فرامين مقام معظم رهبري مبني بر برخورد با كاالي قاچاق از
پيش از مرزها تا محل عرضه آن در بازار طي سال گذشته طرح مبارزه با قاچاق
كاال در سطح كشور به اجرا گذاشته شد كه بر اساس آن ۳۲۰ ،هزار و  ۵۳مورد
بازرسي از مراكز خرد و كالن در سطح عرضه صورت گرفت و از اين ناحيه بيش
از  ۱۴هزار پرونده تخلف به ارزش بيش از دو هزار ميليارد ريال تشكيل و براي
رسيدگي به مراجع قضايي ارسال شد.
در همي��ن خص��وص مدي��ركل بازرس��ي و ام��ور قاچاق س��ازمان حمايت
مصرفكنندگان و توليدكنندگان گفت :به لحاظ مسووليت اين سازمان مطابق
با ماده  ۳۶قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،طرح مبارزه با قاچاق كاال در سطح
عرضه به صورت ويژه س��ال گذش��ته در دس��تور كار قرار گرفت و در اين راستا
كارشناس��ان اين سازمان و بازرسان مستقر در سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استانها تالش كردند.
داريوش بهنود قاس��مي درخصوص رش��د قابل توجه اقدامات انجام شده در
حوزه مبارزه با قاچاق كاال افزود :تعداد بازرسيها در سال  ۱۳۹۵نسبت به سال
 ۱۳۹۴با افزايش  ۱۴درصدي روبهرو بود و پروندههاي متش��كله هم نس��بت به
سال  ۱۳۹۴به ميزان  ۱۳درصد و ارزش ريالي كاالهاي مكشوفه نيز  ۹۹۱درصد
بالغ بر  ۹برابر رشد داشته است.
وي بيشترين بازرسي منجر به كشف كاالي قاچاق را با تعداد  ۲۷هزار و ۲۴۷
مورد مربوط به استان خراسان ذكر و بيان كرد :طبق آمارهاي واصله ،بيشترين
تعداد پروندههاي متشكله قاچاق طي اين مدت توسط استان تهران تشكيل شده
است و به لحاظ ارزش نيز بيشترين ميزان پروندههاي متشكله قاچاق با ۱۹۲۲
ميليارد ريال به استان البرز تعلق دارد.
مديركل بازرسي و امور قاچاق سازمان حمايت در مورد قاچاق مكشوفه نيز
خاطرنشان كرد :در بين گروههاي كااليي ،باالترين ارزش ريالي كاالهاي قاچاق
مكش��وفه به ترتيب ب��ه تجهيزات مخابراتي با  ۱۵۰۰ميلي��ارد ريال ،تجهيزات
پزش��كي با  ۳۳۵ميليارد ريال ،دخانيات با  ۱۷۳ميليارد ريال ،مواد خوراكي با
 ۹۲ميليارد ريال و در نهايت محصوالت آرايشي و بهداشتي با  ۸۹ميليارد ريال
اختصاص دارد.
بهنود قاس��مي با بيان اينكه سياستهاي مدنظر ما در راستاي اجراي طرح
قانونمندي و رعايت حقوق مصرفكننده است ،بيان كرد :حضور فعال در كنار
ساير عناصر دخيل در تنظيم بازار براي رسيدگي به شكايات مردمي ،سرعت عمل
در چارچوب قانون جهت استيفاي حقوق شاكي ،اجراي اقدامات اثربخش و به
موقع در حمايت از حقوق مصرفكنندگان و اطالعرساني سراسري فعاليتها و
عملكرد سازمان از طريق صدا و سيما ،جرايد از برنامهها و اقدامات اين سازمان
و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها در امر مبارزه با قاچاق كاال در سطح
عرضه بوده است.
مدي��ر كل بازرس��ي و امور قاچاق س��ازمان حمايت ضمن اش��اره به اثرات
س��وء قاچاق كاال بر اقتصاد كشور به ایس��نا گفت :طرح مبارزه با كاالي قاچاق
در س��طح عرض��ه در س��الجاري ني��ز هدفمند ،مس��تمر و به لح��اظ اولويت
ادامه خواهد داشت.

 ضرورت حضور فعاالن اقتصادي
همچنين دبير كانون انجمن صنايع غذايي
نيز در اين رابطه اظهار كرد :بهطور قطع مردم
بايد براي تعيين سرنوشت در انتخابات شركت
كنن��د .حضور در انتخابات براي افرادي كه در
حوزه كسبوكار و فضاي اقتصادي كشور فعال
هستند ،ضروريتر است .فعاالن اقتصادي نسبت
به سياستهاي اقتصادي آگاهي بيشتري دارند.
گروههاي مختلف را آزمودند و بهطور طبيعي
ميتوانند نظرات كارشناس��ي خودش��ان را به
اطرافي��ان تعميم دهند و خودش��ان هم وارد
كارزار انتخابات شوند.
كاوه زرگران گفت :تعيين سرنوشت كشورها
در انتخابات كنش��ي اس��ت كه تم��ام ملتها
براي بهب��ود وضعيت اقتص��ادي ،اجتماعي و
سياسيش��ان دنبال ميكنند .عدم حضور در
انتخابات سياستي است كه از بيرون بر كشور
ديكته ميش��ود و برخي ع��وام از آن حمايت
ميكنند و آن را بازنش��ر ميدهند اما ضروري
است كه هر شهروندي بايد با هر ديدگاهي در
انتخابات شركت كند.
 مشاركت يعني اميد به آينده
عض��و دیگر هيات نمايندگان اتاق بازرگاني
تهران نيز در ادامه بيان كرد :انتخابات در همه
كشورها ازجمله كشور ما يك مشاركت بسيار
مهم عمومي محسوب ميشود و نقش كليدي
در اداره كشورها دارد؛ نقشي كه به اعتقاد من
در كشور ما به دليل تحوالت سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي ،بينالملل��ي و ...از اهميت مضاعفي
برخوردار است و حتي تعريف متفاوتي نسبت

به كشورهاي ديگر پيدا كرده است.
رضا پديدار افزود :تحوالت سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي ،بينالمللي و ...كه بهصورت غيرارادي
به كش��ور ما تحميلش��ده و ميشود و جنبه
داخلي و خارجي دارد؛ شرايطي را به وجود آورده
اس��ت كه ما ايرانيها در انتخابات نهتنها آينده
اداره كش��ور را رق��م ميزنيم كه نقطه اميد به
آينده را هم تعيين ميكنيم .در واقع مردم ايران
با حضور فعال خود در انتخابات رياستجمهوري
به دنبال تعيين نقطه اميد هستند و هيچچيز
ارزشمندتر از اين نيست كه ما در شكل دادن
به اين اميد عمومي به آينده و زندگي بهتر در
كشورمان سهم داشته باشيم.
وي گفت :از همين رو من همه مردم كشور
را به حضور در پاي صندوقهاي راي تش��ويق
ميكنم و معتقدم هرقدر مشاركت باالتر باشد،
اين نقطه اميد عمومي پررنگتر خواهد بود.
 تاثير انتخابات بر زندگي مردم
همچنين ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق
بازرگان��ي تهران نيز در رابطه با اهميت حضور
حداكث��ري در انتخابات گفت :انتخابات موعد
تعيين سرنوشت كشورهاست .ضريب مشاركت
باال در انتخابات نشاندهنده بلوغ ملتهاست .در
سراسر جهان مردم به اين بلوغ و رشد رسيدند
كه با حضور بيش��تر در انتخابات ميتوانند اثر
بهتري بر آينده خود و نسلهاي بعد بگذارند.
حميدرض��ا صالحي بيان ك��رد :اثرگذاري
ريي��س امور اجرايي كش��ور در تمام ش��ئون
زندگي افراد انكارناپذير است درنتيجه انتخاب
و تصميمگيري در اين زمينه از اهميت بسزايي
برخوردار است.
وي گفت :مردم ايران نشان دادند كه هميشه
در برهههاي حس��اس در صحنه حضور دارند.
به نظر م��ن انتخابات آتي يك��ي از مهمترين
عرصههاي مش��اركت حداكثري مردم است و
بهط��ور حتم اين اتفاق خواهد افتاد .هيچكس
نميتواند به بهانه اينكه سياس��ي نيس��ت در
انتخابات شركت نكند .نتيجه انتخابات زندگي
اجتماعي ،اقتصاد و حتي هنرمندي هنرمندان را
هم تحتتاثير قرار ميدهد .سبك زندگي آينده
ايرانيان تحتتاثير انتخابات است.
 دربرگيري اقتصاد و اجتماع
مهدي معصومياصفهاني نيز در ادامه اظهار
ك��رد :حضور در انتخابات ،س��ادهترين ش��كل
مش��اركت مردم براي تعيين سرنوشت كشور
اس��ت .هر ش��هروند ايراني در قب��ال وضعيت
زندگي خود ،فرزندان و ديگر شهروندان مسوول
است .انتخابات آينده ملتها را روشن ميكند و
طبيعي است كه اگر كسي در اين تصميمگيري
بزرگ و همگاني شركت نكند ،در آينده نسبت
ب��ه هر اتفاقي كه براي خود و فرزندانش بيفتد
مسوول است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران
گفت :حداقل چيزي كه بايد بدانند اين اس��ت
كه انتخاب رييسجمهور تنها انتخاب يك فرد
سياسي نيس��ت .حضور در انتخابات تنها يك
كنش سياسي نيست بلكه ديگر مسايل ازجمله
اقتصاد و اجتماع را هم در برميگيرد ،بنابراين
حضور در انتخابات از اين منظر ضروري است.

وزارت جهاد كشاورزي
سازمانجهادكشاورزياستاناردبيل

خریدلوازموتجهیزاتباقیماندهشبکهآبیاریتحتفشارروستای
اسماعیلکندیشهرستانپارسآباد
شرکتتعاونیغزالزمینمغان

سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به وکالت از طرف شرکت تعاونی غزال زمین
درنظرداردنسبتبهانتخابتولیدکنندهیاتامینکننده باقیماندهاقالمشبکهآبیاریتحتفشار
روستای اسماعیل کندی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با مشخصات زیر اقدام نماید:
محل اجرای کار 20:کیلومتری شهرستان پارس آباد
مشاور:شرکتمهندسینمشاورصدرآبنیرو
مدت اجرای کار 3:ماه شمسی
مشخصاتکلیپروژه:
مبلغبرآورداولیه( 19/746/453/700:نوزدهمیلیاردوهفتصدوچهلوششمیلیونوچهارصد
و پنجاه و سه هزار و هفتصد ریال)
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار( 987/322/685 :نهصد و هشتاد و هفت میلیون و
سیصد و بیست و دو هزار و ششصد و هشتاد و پنج ریال)
پایهورشتهموردنیاز:کلیهتولیدکنندگانونمایندگیهایمجازلوازمشبکههایآبیاریتحت
فشار(دارا بودن شرایط الزم اسناد مناقصه)
مهلت تهیه اس�ناد مناقصه :از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت اول تا مورخ 96/03/8در ساعات
اداری
محلدریافتاسناد :اردبیل ،انتهای خیابان دانش -جنب بانک توسعه تعاون -ساختمان عرشیا-
طبقه ششم -واحد -12تلفکس ،04533467239دفتر مهندسین مشاور صدرآب نیرو
مهلت تکمیل و تحویل اسناد :تا ساعت 14مورخ ( 96/03/21بیست و یکم خرداد) میباشد.
محلتحویلاسنادمهروموموتکمیلشده:اردبیلکارشناسانشهرکاداریبعثتسازمان
جهادکشاورزی استان اردبیل-دبیرخانهکمیسیونمناقصات تلفن045333773250:
قیمتخریداسنادمناقصه 1/000/000:ریالمیباشد.
تاریخ گشایش اسناد :مورخ 96/03/22خواهد بود.
هزینه درج آگهی در هر نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.
دبیرخانهکمیسیونمناقصاتسازمانجهادکشاورزیاستاناردبیل

