خبر

کشاورزی

شماره  3742دوشنبه  29خرداد 1396

مشاوررئیسسازمانحفظنباتات:
ماجرای هندوانههای مرجوعی از عمان ربطی به
وزارت جهاد ندارد
مشاوررئیسسازمانحفظنباتاتبابیاناینکهمرجعتعیین
کنندهمیزانباقیماندهسمومدرمحصوالتکشاورزی،سازمان
غذا و دارو است،گفت:ماجرای هندوانههای مرجوعی از عمان
ربطی به وزارت جهاد ندارد.
سید محمدرضا میر در گفتگو با مهر درباره ماجرای مرجوع
شدنهندوانههاوخربزههایصادراتیازعماناظهارداشت:این
مساله مربوط به سازمان غذا و داروست و ربطی به وزارت جهاد
کشاورزی ندارد.
ویاضافهکرد:درواقعمرجعتعیینکنندهمیزانباقیمانده
سموم و یا فلزات سنگین در محصوالت کشاورزی ،سازمان غذا
و دارو است.
مشاور رئیس س��ازمان حفظ نباتات با بیان اینکه نداشتن
گواهیباقیماندهسموموفلزاتسنگیندلیلبرباالبودنسموم
ازحدمجازدرمحصولنیست،افزود:ایناحتمالوجودداردکه
محصولکامالسالمباشدومجوزمربوطهرانداشتهباشد؛ممکن
استشرکتصادرکنندهباسیرمراحلصادراتبهدرستیآشنا
نبوده و زمانی که اقدام به صادرات کرده به او اعالم شده که باید
اینمجوزراازسازمانغذاودارودریافتکند،دربسیاریازموارد
چنیناتفاقاتیرخمیدهد.

دبیرانجمنبرنج:

جامع نگری و مدیریت جامع 2رکن مقابله با
گردوغباراست
معاونآبخیزداریامورمراتعوبیابانسازمانجنگلها،مراتع
وآبخیزداری،بیابانزاییرایکیاز 2چالشبزرگجهانبرشمرد
وگفت:جامعنگریومدیریتجامعاهدافمارادربحثمقابله
با گرد و غبار محقق می سازد.
به گزارش ایرنا  ،پرویز گرشاسبی همایش روز جهانی مقابله
بابیابانزاییدرگیتبوستاناهوازاظهارکرد:اکنونروشمقابله
کوتاه مدت و فوری را برای مهار کانون های بحرانی گردوغبار به
کار بسته ایم اما باید روش های جهانی را نیز بررسی کنیم.
ویافزود:بایدتالشبیشتریدرجهتممانعتازرشدبیابان
زایی در زمین هایی که در سطح کشور ظرفیت بیابان شدن را
دارندکنیم.
معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان س��ازمان جنگل ها ،
مراتع و آبخیزداری ادامه داد :ساالنه 480میلیارد ریال به دلیل
فرسایشآبیوخاکیخسارتمیبینیمدرحالیکهکلمنابع
مالی برای آبخیزداری و مسایل محیط زیستی تنها 10میلیارد
ریال است و این رقم بسیار ناچیزی است.
وی بیان کرد :مهار تمام کانون های گردو غبار ،نگهداری و
آبخیزداری تنها توسط دولت غیر ممکن است بلکه باید همه
دستگاه ها و مردم نیز مشارکت خوبی داشته باشند.
گرشاسبیگفت:درتوسعهپایداربایدبهحوزههایمختلفی
توجه شود که ما تنها به سرمایه طبیعی و فیزیکی توجه کرده
ایم.
معاون اجرایی سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان نیز در
این همایش اظهار کرد :در س��ال های گذشته در حوزه کمک
رس��انی نیروهای مسلح در خصوص مقابله با پدیده گردوغبار
نشست های متعددی برگزار و اقدامات خوبی در مناطق فوق
بحرانی خوزستان انجام شده است.

دهد.
وی تصری��ح کرد :ام��ا این ممنوعیت
طوالنی ش��د ب��ه طوری که در س��ال 93
ممنوعیت واردات برنج به  14ماه و در سال
 95به هشت ماه رسید که موجب کسری
این محصول در کشور شد.
این مقام مس��ئول در بخ��ش واردات
درباره خرید گ��ران برنج خارجی افزود :با
اجرای سیاس��ت ممنوعیت واردات دیگر
خارجی ها می دانند که ما چه زمان هایی
می توانیم برنج را خریداری کنیم بنابراین
اقدام به افزایش قیمت ها می کنند که وارد
کنندگان توان خرید برنج خارجی با نرخ
ب��اال را ندارن��د زیرا افزای��ش قیمت برنج
خارج��ی در داخل کش��ور به نفع مصرف
کنندگان و اقشار کم درامد نیست.
به گفته وی ،همچنین این امر موجب از
دست رفتن بازار ها می شود که با توجه به
شرایط منطقه این تهدیدی برای کشور ما
محسوب می شود.
وی یکی دیگر از مشکالت را قاچاق این
کاال دانست و گفت :در زمان واردات رسمی
برنج از کشور هند به شکل مستقیم تامین
و وارد می ش��ود اما در زم��ان ممنوعیت
واردات این محصول به سمت کشورهای

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران:

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ،از خرید
۴میلیونتنگندمباقیمتتضمینیدرکشورخبرداد
و گفت :در حال حاضر ۲۵،استان وارد عملیات اجرایی
خرید تضمینی گندم شده اند.
به گزارش مهر به نقل از ش��رکت بازرگانی دولتی
ایران،یزدانسیفگفت:ازنیمهفروردینماهسالجاری
که خرید تضمینی گندم در مناطق جنوبی استانهای
کرمان و سیستان و بلوچستان شروع شد تا صبح امروز
بیش از  ۴میلیون تن گندم تولید داخلی از کشاورزان
خریداری کرده ایم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود :هم
اکنون در  ۲۵استان کشور عملیات خرید جریان دارد
و خرید تضمینی گندم در استان خوزستان روزهای
پایانی خود را سپری می کند.

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایرانی
گفت :اعمال سیاست ممنوعیتوارداتدر
فصل برداشت محصول ،منجر به افزایش
 100درصدی نرخ برنج تولید داخل شد.
‘مسیح کش��اورز’ در گفت و گو با ایرنا
درب��اره وضعیت بازار برنج اف��زود :اکنون
مصرف ساالنه برنج کشور ما  3.2میلیون
تن اس��ت که بین  1.7ت��ا  2میلیون تن از
تولیدات داخلی و  1.2تا  1.5میلیون تن از
محل واردات باید تامین ش��ود بنابراین ما
برای تامین نیاز داخل��ی چاره جز واردات
نداریم.

ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(51968

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻳﺪﺍ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10320819424ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 101,95,105280ﻣﻮﺭﺥ 95,7,12
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺧﺔ  95,2,10ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻭﻟﻰ ﻋﺼﺮ  ،ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻛﺒﺮﻯ  ،ﻛﻮﭼﻪ  ، 33ﭘﻼﻙ ، 3
ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ  ،ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ  1434643853 :ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  430119ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ 1 .

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ
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ﺛﺒﺖ
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ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(51969

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  17191ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100606563ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,06,16ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ  2ﺍﻟﻰ  4ﻧﻔﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ1 .

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
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ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(51970

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  17191ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100606563ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,06,16ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺷﺪ  :ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺣﺎﺟﻰ ﻳﺨﭽﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0451397339ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0081031696ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺣﺎﺟﻰ ﻳﺨﭽﺎﻟﻰ )ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ( ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ 1 .

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ

ﻫﺎ

ﺛﺒﺖ

ﻭ

ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(51971

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  17191ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100606563ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,10,01ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻧﺎﻡ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ
ﮔﺮﺩﻳﺪ1 .

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ
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ﺛﺒﺖ
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ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(51972

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﻤﻦ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  374464ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320253925ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,12,05ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0073649041ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻋﻀﻮء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ -ﺧﺎﻧﻢ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﻣﻴﺮﻋﻼﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 0070625141ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ 1

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
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ﻭ

برنامه و بودجه کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران بر
این اس��ت که ب��ا تامین اعتبارات م��ورد نیاز ،حاصل
دس��ترنج کشاورزان عزیز به موقع و در زمان معقول و
مناسب پرداخت شود.
معاونوزیرجهادکشاورزی،همچنینازرشدحدود
 ۲برابری تولید دانه روغنی کلزا و خرید حدود۱۲۰هزار
تن از این محصول در سالجاری تاکنون خبر داد.
ویتأکیدکرد:خریدتضمینیمناسبوموردقبول
کلزای تولیدی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در
سال گذشته ،که رضایت حداکثری کلزاکاران را درپی
داشت،همراهبابکاربستنسیاستهاوبرنامهریزیهای
جدی��د مبتنی بر افزایش تولید توس��ط وزارت جهاد
کش��اورزی در زمینه افزایش سطح زیر کشت کلزا و
اس��تفاده از بذرهای اصالح ش��ده و همچنین انجام

معاون وزیر جهادکشاورزی بیشترین مقدار گندم
خریداریشدهرامربوطبهاستانخوزستانبا۱میلیون
 ۳۴۲هزار تن دانس��ت و اظهارکرد :پس از خوزستان،
اس��تان های گلس��تان با  ۹۵۰هزارتن ،فارس با ۵۰۵
هزارتن و کرم��ان با  ۲۰۰هزار تن در رتبه های دوم تا
چهارم خرید کشور قرار دارند.
سیف با اشاره به اینکه عملیات خرید در بسیاری از
استان ها با تأخیر آغاز شده است ،از عزم و آمادگی باالی
مراکز خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران و مباشرین
برای تحویل گیری و خرید گندم تولیدی کشاورزان در
سراسر کشور خبر داد.
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران با بیان
اینکهحدود ۵۰درصدازمطالباتگندمکارانپرداخت
ش��ده ،تاکید کرد :تمام سعی و تالش دولت ،سازمان

ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(51973

بهگفتهوی،مصرفسرانهبرنجدرکشور
ما بین  40تا  41کیلوگرم در سال است.
دبی��ر انجم��ن وارد کنن��دگان برنج
اظهارداشت:طبقبرآوردهاماهانهبایدبین
 100تا 150هزارتن برنج تامین و وارد شود
درحالی که کمتر از می��زان الزم وارد می
شود.
وی افزود :این درحالیس��ت که وزارت
جهاد کشاورزی با اجرای طرح انتزاع اقدام
به سیاس��ت گذاری ممنوعیت واردات در
فصل های برداش��ت محصول شد که این
می��زان واردات کفاف نی��از داخلی را نمی

اقداماتترویجوبهزراعی،موجبگردیدتاامسالشاهد
افزایش ۱۰۰درصدی تولید این محصول استراتژیک
در کشور باشیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ،با اشاره به
خرید ۶۷هزارتنکلزادرپایانفصلسالگذشته،اظهار
کرد :قیمت تضمینی  ۲۷۸۳تومانی هرکیلو کلزا نیز
عام��ل مهمی در زمینه افزای��ش تولید این محصول
درسالجاری می باشد.
سیف،استانگلستانراباخرید ۴۹هزارتنبهعنوان
استانپیشرودرخریدکلزااعالمواظهارکرد:استانهای
خوزستان ،مازندران ،فارس و اردبیل ،به ترتیب با خرید
مقادی��ر  ۱۸۹۴۵تن ۱۸۷۸۰،تن ۹۶۲۵ ،تن و ۶۰۰۰
تن ،چهار استان دیگری هستند که تاکنون بیشترین
خرید کلزا را انجام داده اند.

همسایه به ویژه امارات سوق داده می شود
و از انج��ا این کاال از طریق مرز نش��ینان،
ملوانان،تهلنجیها،تعاونیهایمرزنشین
و مناطق آزاد تامین و به ش��کل های غیر
رسمی (قاچاق) وارد می شود.
وی تعرفه باالی برن��ج را یکی دیگر از
مشکالت برشمرد و اظهارداشت :دولت با
تعرفه گذاری  40درصدی با ما به التفاوت
 500تومانی ب��رای حقوق ورودی 1800
توم��ان اختالف قیمت با قاچاق ایجاد می
کند که این اخت�لاف قیمت های زیاد در
واردات رسمی و غیر رسمی انگیزه قاچاق
را افزایش می دهد.
تعرفه  26درصدی واردات برنج
کاهش قاچاق را منجر شد
وی افزود :خوش��بختانه دولت امسال
تعرفه واردات برنج را به 26درصد رساند که
همین ام��ر موجب کاه��ش ورود کاالی
قاچاق شده است.
بهگفتهوی،طیپنجماهاخیرورودبرنج
قاچاق نداشته ایم.
افزایش 100درصدی قیمت برنج
ایرانی
کشاورز تمامی این عوامل را در افزایش
 100درصدی نرخ برنج تولید داخل موثر

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﻴﺒﺎﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 407796ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10320585685ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,08,02ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ :
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  5759340451ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﻨﺎﺯ ﻋﻄﺎﺭ ﺷﺎﻛﺮﻯ ﻛﺪﻣﻠﻰ  094328102ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  2451461357ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ

دانس��ت و گفت :اکنون هرکیلوگرم برنج
کیفی ایرانی با قیم��ت هایی بین  100تا
 200هزارریالوبرنجپرمحصولبانرخهای
بیش از  60تا  70هزارریال عرضه می شود.
قیمت برنج ایرانی منطقی شود
وی ب��ا تاکید براین که باید قیمت برنج
تولید داخل منطقی ش��ود افزود :قیمت
منطقی برن��ج پرمحص��ول حداقل باید
همپای ن��رخ جهانی برنج یا برنج خارجی
کیفیباشد.
وی اضاف��ه کرد :طی س��الهای اخیر با
وج��ود اعمال ممنوعیت واردات نرخ برنج
خارجی ه��م قیمت نرخ جهان��ی بوده و
تغییری نداشته بلکه درنهایت متناسب با
نرخ تورم به بازار عرضه شده است.
وی براین باور است که برنج یک کاالی
لوکس نیس��ت بنابراین باید تمامی اقشار
جامعه بتوانند از ان بهره مند شوند نه این
که اقشار خاصی برنج کیفی و مابقی برنج
های خارجی را مصرف کنند.
وی  75درص��د واردات برنج خارجی را
مربوط به هندوستان دانست و گفت :ایران
به دلیل امکان مبادالت پولی نزدیک 75
درص��د برنج کیفی خ��ود را از هند تامین
میکند.

جمعیت هالل احمر
استان آذربایجان غربی

جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به فروش خودروهای مازاد بر نیاز و اسقاطی را بر اساس شرایط مندرج در اسناد
شرکت در مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.

ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻛﺮﻡ ﻣﻬﺪﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺎﻫﻰ ﻛﺪﻣﻠﻰ  4430637891ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺩﻳﺐ ﻛﺪﻣﻠﻰ  0051097583ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺸﻤﺖ ﻛﺪﻣﻠﻰ  4621420410ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ  .ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ2 .
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ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﺗﺶ ﻣﻬﺎﺭ ﭘﺎﻛﺎﻥ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ 1396,02,17
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  509189ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14006750869ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ
ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ .ﻣﻮﺿﻮﻉ  :ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺍﻗﻼﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﻭ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻠﻒ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ
ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ،
ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ).ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ( ﻣﺪﺕ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ  :ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ-ﻛﻮﭼﻪ ﺩﺍﻧﺎﺋﻰ-ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ ﻓﺮﺍﻗﻰ-ﭘﻼﻙ -1ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ --ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  1348817555ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺮﻛﺖ  100000000 :ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺳﺎﻣﻰ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺷﺮﻛﺎ
 :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻟﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0046664343ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 50000000
ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4910209824ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ
 50000000ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ  :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻟﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻠﻰ  0046664343ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺭﻯ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  4910209824ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ  :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ  :ﭼﻚ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﻭﺍﺕ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ  :ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )-ﺛﺒﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ3 (.

6

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ

ﻫﺎ

ﻫﺎ

ﺛﺒﺖ

ﺛﺒﺖ

ﻭ

ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(51975

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﮔﺴﺘﺮ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺛﺒﺖ  493944ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  14005944939ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,10,25ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻫﺎﺷﻤﻰ-ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﺏ ﻟﻮ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ-
ﭘﻼﻙ -8ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ-ﻭﺍﺣﺪ  -7ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  1349894486ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ1 .

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ

ﺛﺒﺖ
ﻫﺎ

ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ
ﻭ

ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ

ﻛﺸﻮﺭ
ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ

ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺛﺒﺖ
)(51976

نام خودرو

کامیون باری چوبی بنز
کامیون باری بنز

سواری پیکان

224د -14ایران 17

7

سواری پیکان

8

سواری پیکان

10

سواری پیکان

12

سواری پیکان

9

11

سواری پیکان
سواری پیکان

13

سواری پیکان

15

سواری پیکان

14

786د -33ایران17

کامیون باری چوبی بنز

5

سواری پیکان

1362

782د – 33ایران 1362 17
797د -33ایران17

سواری پیکان

قابلیت
مدل قیمت کارشناس پایه شمارهگذاری
(ريال )
دارد ندارد

شماره پالك انتظامی

 1کامیون باری مسقف فلزی بنز 791د -33ایران17

4

ﻭ

توسعه کشاورزی الگوی مناسبی
ندارد
یک کارش��ناس کشاورزی اظهار کرد:
گرچ��ه عملکرد وزارت جهاد کش��اورزی
نس��بتا مثبت بوده اس��ت اما برای توسعه
بخش کش��اورزی الگوی مناسبی وجود
ن��دارد و به نظر میرس��د در آینده باید به
مسئله آب و بازار کشاورزی توجه بیشتری
شود.
غالمرضا سلطانی  ،عضو هیئت علمی
دانشگاه شیراز در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :عملکرد وزارت جهاد کش��اورزی در
حالت کلی طی چهار سال گذشته نسبت
بهسالهایقبلازآنمثبتارزیابیمیشود
و دارای ویژگی های مناسبی بوده است .اما
مهمترینانتقادیکهمیتوانبهاینبخش
وارد کرد که تنها به وزیر ربط ندارد این است
که برای توس��عه بخش کشاورزی ،الگو و
مدل مناس��بی وجود ن��دارد و اگر چنین
الگویی به وجود نمی آید مش��کالت حاد
بخش کشاورزی قابل حل نیست.
وی افزود :کشاورزی از منظر اقتصادی
یک سیستم محسوب می شود که دارای
اجزایمختلفیاستوآنهارابایدبایکدیگر
دیدومهمتریننقطهضعفبرنامههاییکه
اجرا می شود این است که بسیاری از آنها
کوتاه مدت اس��ت و اگر از منظر بلندمدت
نگاه کنیم متوجه میشویم که حلقههای
گمشده ای دارد که باید به آن توجه کرد.
س��لطانی ادامه داد :یکی از حلقههای
گمشدهایکهبایدبهآنبیشازپیشتوجه
کرد،زنجیرهارزشیکمحصولکشاورزی
از مرحله پ��س از تولید تا ب��ازار داخلی و
صادراتیاستکهتانظامدرستیپیدانکند
نمی توانیم مسائل و مشکالت مبتال به آن
را مانند اشتغال حل کنیم.
ویباتاکیدبراینکههمهمسائلوبرنامه
های بخش کشاورزی باید با محوریت و در
نظر گرفتن مشکالت و بحران آب و خاک
به مرحله اجرا برس��د ،گف��ت :هم اکنون
مش��کالت بس��یاری در بخش کشاورزی
وجود دارد که باعث مهاجرت از روستاها به
شهرها شده است اما باید همه تالش خود
را به کار ببندیم تا این مهاجرت متوقف و
حتی روند آن معکوس شود .در واقع نیروی
کار روستایی به هر طریقی که شده باید در
روستاها حفظ ش��ده و مورد حمایت قرار
گیرند.

آگه�یمزای�دهعموم�یکتب�ی

رديف

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ

ﻫﺎ

ﺛﺒﺖ

خریدتضمینیگندمبه۴میلیونتنرسید

ممنوعیتوارداتقیمتبرنجرا 100درصدافزایشداد

ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﻮﻧﺪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﻛﻴﻤﻴﺎ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ
 274816ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10103127213ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ  1395,11,20ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﻭﺍﺕ  ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ1 .

ﻭ

خبر

1361

690/000/000/150/000/000/-

دارد
دارد

-

650/000/000/-

دارد

1378

14/000/000/-

دارد

-

737ج – 23ایران 1378 17

14/000/000/-

دارد

-

 -82235تهران 28

1361

650/000/000/-

دارد

-

1360

464د -33ایران 1378 17
531د -73ایران 1378 17

146ج -73ایران 1377 17

544د – 23ایران 1377 17
219د -14ایران 14

1377

 -47424تهران 27

1360

635ج -81ایران 1377 17
 – 76355تهران 1360 27

3/000/000/-

-

13/000/000/-

دارد

14/000/000/-

دارد

14/000/000/14/000/000/14/000/000/14/000/000/3/000/000/3/000/000/-

دارد
دارد
دارد
دارد
-

-

توضیحات
اتاق تعویض

اتاق بار دارای چادر برزنتی
اتاق تعویض

اتاق دارای چادر

ندارد

تک پالک انتظامی

-

اتاق تعویض حک دستکوب

-

ندارد
ندارد

-

مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید  :از روز دوشنبه  96/03/29لغایت تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه . 96/04/07
مهلت ارسال پیشنهادات  :آخر وقت اداری روز دوشنبه . 96/04/19

زمان بازگشایی پاکات و اعالم برنده  :روز سه شنبه . 96/04/20
 -مدارک مورد نیاز :

 .1تصویر کارت شناسایی ملی .

 .2معرفی نامه شرکت در مزایده .

 .3اصل فیش واریزی به مبلغ  500/000ريال به حس�اب جاری جام  49033364/79با شناس�ه واریز  120008028119بانک ملت بنام جمعیت

هالل احمر استان

محل دریافت اسناد و تحویل پاکات  :جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی به آدرس  :ارومیه  -بلوار باهنر -روبروی تصفیه خانه آب .

*جهتكسباطالعاتبيشتربهسامانههای پایگاهملیاطالعرسانیمناقصات http://iets.mporg.irوجمعیتهاللاحمراستانآذربایجان
غربی  http://www.rcs-ag.irمراجعه نمایند  ،ضمنا شرکت کنندگان در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد بایستی از موضوع مزایده بازدید بعمل

آورده و سپس نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند.

* به درخواست متقاضیان قبل و بعد از تاریخ تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود .

* حضور مزایده گران در جلسه بازگشایی پیشنهادات در ستاد استان بالمانع است .

جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی

