
آمارهاي رسمي بانك مركزي در رابطه با بخش 
مسكن تهران نشان مي دهد كه بازار از تيرماه 
98 تا كنون در كانال تش�ديد ركود معامالت 
و كاهش قيمت مس�كن ق�رار گرفته اس�ت، 
به طوري كه ميانگين قيمت ه�ر متر زمين در 
آبان ماه س�ال 98 در تهران 12 ميليون و 460 
تومان بوده است كه نسبت به ماه قبل 2درصد 
نزول قيمت داش�ته اس�ت، گفتني اس�ت كه 
متوسط قيمت هر متر زمين در تهران در تيرماه 
سال جاري ركورد 13ميليون و 350 هزار تومان 
را شكسته بود ، از سوي ديگر ميزان معامالت 
مس�كن تهران در آبان ماه س�ال ج�اري تنها 
4هزار و 100فقره بوده اس�ت كه نسبت به ماه 
ماقبل 19/5درصد رشد و نسبت به مدت زمان 
مشابه سال قبل 40/7 درصد نزول داشته است. 
بر اس��اس گزارش هاي وزارت راه و شهرس��ازي 
بايد گفت كه متوسط قيمت يك متر مربع واحد 

مسكوني در مناطق بيست و دوگانه تهران در آبان 
ماه 92؛ يعني شش س��ال پيش تنها 3ميليون و 
821 هزار تومان ب��ود كه به دنب��ال آغاز جهش 
قيمت مسكن از س��ال 96 به بعد در آبان ماه 98 
متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني در 
تهران به 12 ميليون و 848 هزار تومان رسيد البته 
در تيرماه شاهد ركود متوسط قيمت هر متر واحد 
مسكوني در تهران در محدوده 13ميليون و 350 
هزار تومان بوديم كه از اين تاريخ به بعد فاز كاهش 

قيمت و تشديد ركود در بازار رخ نمايي كرد. 
  رش�د بيش از 3 برابری قيمت مس�كن 

در 6 سال
با توجه ب��ه آمار و ارقام فوق بايد عنوان داش��ت 
كه از آبان ماه 92 كه متوسط قيمت مسكن در 
تهران در هر متر مربع كمتر از 4ميليون تومان 
بود تا آبان ماه 98 قيمت به محدوده 12ميليون 
و 900هزار توم��ان در هر متر مربع رس��يد كه 

تقريباً رش��د بيش از 320 درص��دي را گزارش 
مي كند، اين رشد در شرايطي روي داده است كه 
حجم معامالت كه در آبان 92 تقريباً در هر ماه 
در محدوده 7الي 8 هزار معامله بود در ش��رايط 
كنوني به محدوده 3الي 4هزار معامله در تهران 
س��قوط آزاد داشته اس��ت، بدين ترتيب بازار از 
منظر برخي از كارشناس��ان به نوعي قفل شده 
است زيرا تاريخ نشان مي دهد كه در دهه 60 و در 
جنگ تحميلي ايران و عراق بازار مسكن چنين 

حجم معامالت اندكي را تجربه مي كرد. 
   حجم معامالت مسكن باز هم نزول يافت

بر اساس تازه ترين گزارش بانك مركزي از تحوالت 
بازار مسكن شهر تهران در آبان ماه سال جاري تعداد 
معامالت آپارتمان هاي مس��كوني اين شهر در اين 
ماه به 4هزار و 100 واحد مسكوني رسيد كه نسبت 
به ماه گذش��ته 19/5 درصد افزايش و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 40/7 درصد كاهش داشته است. 

در ماه مورد گزارش متوسط قيمت خريد فروش 
يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 
از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر تهران 12 
ميلي��ون و 460 هزار تومان بود كه نس��بت به ماه 
گذشته و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 2 درصد 

كاهش و 35/8 درصد افزايش را نشان مي دهد. 
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني در شهر 
تهران به تفكيك عمر بنا در آبان ماه سال جاري 
حاكي از آن است كه از مجموع 4هزارو 64 واحد 
مسكوني معامله ش��ده واحدهاي تا پنج سال 
ساخت با سهم 42 درصد بيشترين سهم را به 
خود اختصاص داده اند كه سهم اين واحدها در 
مقايسه با آبان ماه س��ال گذشته حدود 2 واحد 
درصد كاهش يافته است. همچنين توزيع تعداد 
معامالت انجام شده برحسب مناطق شهر تهران 
در آبان ماه حاكي از آن است كه منطقه 5 با سهم 
17/2 درصدي از كل معامالت داراي بيشترين 

تعداد معامالت در اين ماه بوده است. 
تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران 
در هشت ماهه نخست س��ال جاري به حدود 39 
هزار و 900 واحد مسكوني رسيده كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته 56/2 درصد كاهش 
داشته همچنين در اين مدت متوسط قيمت يك 
مترمربع بناي واحد مسكوني در شهر تهران 12 
ميليون و 680 تومان بوده كه نسبت به دوره مشابه 

سال قبل 74/1 درصد افزايش داشته است. 
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله 
شده برحسب قيمت يك مترمربع بنا در آبان ماه 
س��ال جاري حاكي از آن اس��ت ك��ه واحدهاي 
مسكوني در دامنه قيمتي 7/5 تا 9 ميليون تومان با 
سهم 12 درصد بيشترين سهم را از تعداد معامالت 
شهر تهران به خود اختصاص داده است همچنين 
عمده معامالت انجام شده براي واحدهاي 50 تا 
60 متر و 60 تا 70 متر با سهم يكسان 14/9 درصد 
بوده است از سوي ديگر اين گزارش نشان مي دهد 
كه در آبان ماه س��ال جاري واحدهاي مسكوني با 
ارزش 300 تا 450 ميليون تومان بيشترين سهم 
را از معامالت ش��هر تهران با س��هم 14/9 درصد 
داشته اس��ت و در مجموع حدود 53/5 درصد از 
معامالت به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از 

900 ميليون تومان اختصاص داشته است.
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اصالح قیمت مسکن در تهران از تیر 98 آغاز شده است
بر اساس گزارش بانك مركزی متوسط قيمت هر متر مربع زمين در تهران كه در تيرماه سال جاري ركورد 13ميليون و 350 هزار تومان 

را شكسته بود در آبان ماه به 12 ميليون و 460 تومان نزول كرد

رئيس اتاق مشترك ايران و چين: 
 صادرات غیرنفتي كشور

به ۴۲ درصد از كل صادرات رسید
در هفت ماه امسال، كل صادرات غيرنفتي به 24 درصد رسيده است. 
صادرات غيرنفتي در هفت ماه امسال به 24 درصد رسيده است، مجيدرضا 
حريري، رئيس اتاق مش��ترك ايران و چي��ن در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، درباره وضعيت صادرات محصوالت غير نفتي ايران به 
چين اظهار كرد: در هفت ماه امسال، كل صادرات غيرنفتي، به 24 درصد 
رسيده است، قرار است جلسه اي را با وزارت صمت برگزار كنيم تا بيشتر 
به موضوع صادرات بپردازند. به گفته رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران 
و چين، مبادله كاال با اين كش��ور، به جز در حوزه نفت، تغيير چنداني 
نداشته اس��ت. حريري بيان كرد: هم اكنون با توجه به شرايط موجود، 

اطالعات زيادي از وضعيت صادرات نمي توان بازگو كرد. 
گفتني اس��ت، در يك تا دو س��ال اخير و با توجه به ظرفيت هاي عظيم 
اقتصادي چين، اين كشور به عنوان دومين قدرت اقتصادي جهان شناخته 
مي شود، نياز اين كشور به انرژي و مواد اوليه توليدي ايران در كنار تقابل 
سياست هاي اين كشور با امريكا، تالش ها براي گرم شدن مجدد روابط دو 
جانبه دوباره آغاز پيگيري شد. بر اين اساس به نظر مي رسد شيطنت هاي 
رس��انه اي طرف هاي غربي كه بعضاً در ايران ه��م دنباله هايي پيدا كرد 
روابط دو جانبه ايران و چين را نشانه گرفته و دور جديدي از تالش براي 
هراس افكني درباره روابط اقتصادي ايران و چين آغاز شده است. چين در 
دور قبلي تحريم ها يكي از نقاط اتكايي روابط خارجي اقتصادي ايران بود. 
اما در جريان سفر پسابرجامي رئيس جمهور چين به ايران كه به همراه 
يك هيئت بسيار بزرگ اقتصادي و با پيشنهادات بي سابقه سرمايه گذاري 
همراه بود، نوع تعامل دولت كه به روابط اقتصادي با اروپا دل بسته بود و 
عماًل تعامالت اقتصادي با غيراروپايي ها را جدي نمي گرفت باعث سردي 

در روابط اقتصادي دو جانبه شد.
   واكنش رئيس اتاق ايران و چين به پست اينستاگرامي همتي

رئيس اتاق اي��ران و چين در واكنش به صحبت ه��اي رئيس كل بانك 
مركزی همتي در پست آخر اينس��تاگرامش مبني بر اينكه نوسانات 
ارزي، ناش��ي از تالش برخي صادركنندگاني است كه قصد فروش ارز 
خود با قيمت باالتر دارند، اظهار كرد: قطعاً نوس��ان گيراني هستند كه 
قصد دارند زيان شش ماهه خود را در التهابات چند روزه بازار ارز جبران 
كنن اما نكته اينجاست كه بيشتر صادركنندگان ما شركت هاي بزرگ 
دولتي يا خصولتي اند كه به صورت مس��تقيم و غيرمس��تقيم زير نظر 
دولت قرار دارند، بنابراين اگر بانك مرك��زي از تالش صادركنندگان 
براي فروش ارز خود با قيمت باالتر خبر مي دهد و ميزان اين ارز به حدي 
باالست كه مي تواند بر بازار تأثير بگذارد، پس بايد دولت به زيردستان 

خود نگاه كند. 
مجيدرضا حريري، همچنين به آثار تورمي بنزين در اقتصاد كش��ور 
اش��اره كرد و گفت: همانطور كه همه مس��ئوالن اعالم كرده اند، نرخ 
ارز 4درصد تأثير مس��تقيم تورمي دارد حاال اين 4درص��د را بايد به 
انتظ��ارات تورمي كه به دلي��ل اتفاقات اخير پيش آم��ده و همچنين 
انتظارات تورمي نيمه دوم سال اضافه كنيم كه خواهيم ديد طي چند 
روزه اخير تغيير بهاي بنزين آثار تورمي بيش��تري نسبت به اظهارات 

مسئوالن داشته است. 
حريري تأكيد كرد: ب��ا دو هزار تيم بازرس��ي حتي كل ته��ران را هم 
نمي توان نظارت كرد چراكه تجربه پنج دهه اخير نشان داده اين مدل 
بازرسي نتيجه بخش نيست و بايد به اش��كال ديگري بازار را مديريت 
كند. يكي از اقدام��ات ضروري در اين راس��تا كم ك��ردن هزينه هاي 
دولت هاس��ت؛ چراكه تا ابد نبايد دولت هزينه خود را ب��ا گران كردن 

قيمت ها و اخذ ماليات كسب كند.   

هادي غالمحسیني
  گزارش   یک

عادل آذر خبر داد
 ارائه گزارش حسابرسي ارزهای ارزان

در قالب گزارش تفريغ بودجه ۷9
رئيس دي�وان محاس�بات از تنظي�م و ارائه گزارش حسابرس�ي 
عملك�رد دولت در تخصي�ص ارز 4 ه�زار و 200 تومان�ي در قالب 
گ�زارش تفريغ بودجه 97 به مجلس ش�وراي اس�المي خبر داد و 
گفت: علت افزايش انضباط مالي در بخش عمومي را مي توان هزينه 
كمتر پول به دليل محدوديت هاي بودجه و منابع كش�ور دانست. 
عادل آذر در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به تدوين تفريغ بودجه 97 
گفت: اكنون در اوج تدوين و نهايي كردن تفريغ بودجه 97 هستيم، زيرا 
طبق قانون تا پايان دي بايد آن را نهايي و تقديم مجلس شوراي اسالمي 
كنيم. رئيس ديوان محاسبات با بيان اينكه اقدامات دستگاهي، هيئت هاي 
حسابرسي، استاني و حتي ملي نهايي شده و در حال جمع بندي و تلفيق 
اس��ت، اظهار كرد: اگر بخواهم تبيين كلي از ش��رايط حكومت داري در 
قالب بودجه عمومي كشور و دستگاه هايي كه بودجه را هزينه كرده اند در 
مقايسه با سال هاي گذشته داشته باشيم، نتايج بررسي هايي كه تاكنون 
به دست آمده، حاكي از انضباط بيشتر است كه علت آن را مي توان هزينه 
كمتر پول به دليل محدوديت هاي بودجه و منابع كشور دانست. وي اضافه 
كرد: يكي از محور هاي تفريغ بودجه سال 97 ارز است كه اين ارز در قالب 
كاال هاي اساسي، كاال هاي وارداتي و كاال هاي مشمول ارز 4 هزار و 200 
توماني به واحد هاي مختلف پرداخت شده است.  آذر ادامه داد: ارز 4 هزار 
و 200 توماني به ويژه در نيمه دوم سال 97 اختصاص يافت، چون از نيمه 
دوم سال 96 آغاز شد و در سال 97 ادامه يافت و حتماً بخش جامعي از 

گزارش تفريغ بودجه 97 مربوط به حسابرسي اين ارز است. 
آذر تصريح كرد: اين يكي از موضوعات پرچالش اقتصادي در سال 96 بود 
و در گزارش تفريغ بودجه 97 خواهيم گفت كه س��هم هر يك از كاال ها و 
افرادي كه اين ارز ها را دريافت كرده اند چقدر است و مشخص مي كنيم كه 
آيا قانون رعايت ش��ده و چقدر از قانون انحراف داشته ايم. وي در پاسخ به 
پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا افراد و نهاد هاي متخلف در اين خصوص از 
جانب ديوان محاسبات معرفي خواهند شد، افزود: اگر وجه مجرمانه داشته 
و تصرف مجرمانه در بيت المال مطرح باشد و كساني ارز را به نفع خودشان 
ضبط كرده باشند و اين اعمال مجرمانه در بررسي هاي ديوان محاسبات 
اثبات ش��ود، اجراي آن به قوه قضائيه محول مي شود، چون نياز به ضابط 
قضايي دارد و مجرمان بايد بازداشت شوند.  رئيس ديوان محاسبات تأكيد 
كرد: خوشبختانه قوه قضائيه ش��عب ويژه اي براي اين كار تشكيل داده و 
تاكنون اقدامات ارزنده اي داشته و اگر در بررسي ها وجه مجرمانه موضوع 

اثبات شود، قطعاً نتايج بررسي ها را به دستگاه قضا خواهيم داد. 
................................................................................................................

رئيس مجمع ملي صادر كنندگان دام:
گوشت تا پايان سال گران نمي شود

گف�ت:  كش�ور  دام  صادر كنن�دگان  مل�ي  مجم�ع  رئي�س 
طب�ق اذع�ان مس�ئوالن س�ازمان دامپزش�كي، م�ازاد دام 
س�نگين در اس�تان ته�ران ب�ه 140 ه�زار رأس مي رس�د. 
منصور پوريان رئيس مجمع ملي صادر كنندگان دام كشور در گفت و گو 
با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اينكه تعداد زيادي دام در دامداري ها 
انباشت شده است، اظهار كرد: طبق اذعان مسئوالن سازمان دامپزشكي 
كشور با مازاد دام در سطح كشور رو به رو هستيم، به طوري كه ميزان مازاد 
دام سنگين در اس��تان تهران به 140 هزار رأس مي رس��د، از اين رو براي 
جلوگيري از شيوع بيماري در واحد هاي دامداري بايد هشدار هاي مسئوالن 
را جدي گرفت. رئيس مجمع ملي صادر كنندگان دام كشور افزود: اگر چه 
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي اذعان مي كند صادرات دام در تالطم بازار 
گوشت تأثير گذار است، اما صادرات مديريت شده تنها از زيان توليد كنندگان 

جلوگيري مي كند و هيچ تأثيري در التهاب بازار ندارد. 
پوريان قيمت هر كيلو دام سنگين درب دامداري را 25 هزار تومان و دام 
سبك را 34 هزار تومان اعالم كرد و گفت: با توجه به آنكه وزارت جهاد 
كشاورزي به عنوان متولي توليد از ترافيك دام در واحد هاي دامداري 
مطلع است، انتظار مي رود تدابيري براي صادرات انديشيده شود؛ چراكه 
به سبب وضعيت مناسب زايش در فصل پاييز احتمال شيوع بيماري در 
واحد ها تشديد مي شود. اين مقام مسئول ادامه داد: زايش مناسب دام 
در فصل پاييز بدان معنا است كه تا پايان سال به سبب شرايط مساعد 

عرضه، دچار نوسان قيمت نخواهيم شد.

درخواس�ت ه�ا      سوخت
ب�راي درياف�ت 
كارت سوخ�ت از روز سهمي�ه بن�دي نسبت 
به ش�رايط ع�ادي 10 تا 11 براب�ر شده  است. 
فاطمه كاهي، سخنگوي شركت م�ل�ي پخش 
ف�رآورده ه�اي نفت���ي در گفت وگو با »فارس« 
در پاسخ به پرسشي درباره دليل تأخير در صدور 
كارت هاي س��وخت اظهار داشت: درخواست ها 
براي دريافت كارت سوخت از روز سهميه بندي 
نسبت به شرايط عادي 10 تا 11 برابر شده است. 

ظرفيت توليد كارت س��وخت در شرايط عادي 
چهار تا پنج برابر درخواس��ت ها بود و مش��كلي 
از جهت ص��دور به موقع كارت س��وخت وجود 
نداش��ت، اما در ح��ال حاض��ر دو براب��ر بي��ش 
از ظرفيت توليد كارت س��وخت، درخواس��ت 
دريافت مي كنيم. سخنگوي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفت��ي با بيان اينك��ه خودروهاي 
نوش��ماره نيز در صف صدور كارت سوخت قرار 
گرفته اند، گفت: پيش بيني مي كنيم با توجه به 
افزايش درخواست ها سه هفته تا دو ماه از زمان 
درخواست كارت سوخت طول مي كشد تا كارت 

سوخت به دست مالكان خودرو برسد. 
كاهي تصريح كرد: با اين وجود تمام تالش مان را 
مي كنيم كه ظرفيت توليد كارت سوخت را باال 
ببريم و در عين حال س��هميه خودروهايي كه 
كارت سوخت دريافت نكرده اند، محفوظ براي 

آنها باقي مي ماند.

درخواست دريافت كارت سوخت ۱۰ برابر شد

رضا دهشيری | جوان

لذا  از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1398/9/19 با 
مراجعه به امور قراردادهاى شهردارى ضمن واریز 5% درصد سپرده پیمان به عنوان سپرده شرکت 

در مناقصه نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نماید
مناقصه برنده  عهده  به  اگهى  هزینه  و  شده  درج  مناقصه  اسناد  در  جزئیات  و  اطالعات   سایر 
مى باشد. هر گاه برندگان نفر اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد و شهردارى فردیس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
جلسه کمیسیون عالى معامالت در روز چهارشنبه مورخ 1398/9/20 ساعت 00: 12 در محل دفتر 

شهرداري فردیس برگزار خواهد شد. 

ف
مبلغ سپرده شرکت برآورد ریالشرح عملیاتردی

حداقل رتبه محل اجرادر مناقصه به ریال
الزم

درصد نقد
مدت و تهاتر

1

 حمل و اجراى عملیات 
لکه گیرى محل هاى حفارى، 
چاله ها و غیره همراه با کلیه 
عملیات مربوطه (لگه گیرى 
آسفالت به صورت دستى) 

تجدید

منطقه 1 5/000/000/000250/000/000
4 ماه 100% نقد5- راه فردیس

2

 حمل و اجراى عملیات 
لکه گیرى محل هاى حفارى، 
چاله ها و غیره همراه با کلیه 
عملیات مربوطه (لگه گیرى 
آسفالت به صورت دستى) 

تجدید

منطقه 2 5/000/000/000250/000/000
4 ماه 100% نقد5- راه فردیس

خرید و تحویل گل و گیاه 3
سطح 3/200/000/000160/000/000منطقه 1- تجدید

منطقه 1

پروانه
  

بهره بردارى
2 ماه 100% نقد

خرید و تحویل گل و گیاه 4
سطح 3/200/000/000160/000/000منطقه 2 - تجدید

منطقه 2
پروانه

2 ماه 100% نقد بهره بردارى

نوبت اول: شنبه 1398/9/2 - نوبت دوم: شنبه 1398/9/9

آگهى تجدیـد مناقصه عمومـى

شهـردارى فردیـس 

نوبت دوم

شهردارى فردیس در نظر دارد براساس بودجه مصوب  سال 1398، پروژه هاى ذیل را  از طریق 
برگزارى مناقصه عمومى متقاضیان واجد الشرایط به شرح ذیل واگذار نماید. 

نوبت دومآگهی مزایده عمومی

انعقاد قرارداد اجاره نسبت به مغازه هاي موجود در بازارچه 
میرزاکوچک 2 و 5  باب مغازه سطح شهر رشت

نوبت اول: 1398/9/3- نوبت دوم: 1398/9/9

محمدرضا  نظري - رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري رشت

دستگاه مزايده گزار: سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري رشت 
موضوع مزايده: 

الف: واگذاري تك تك مغازه ها به تعداد 18 باب واقع در بازارچه ميرزاكوچك 2 در نشاني خيابان رازي مغازه شماره 22، 21، 20، 19، 17، 16، 
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،12 ،13 ،14 ،15

ب: تعداد يكباب مغازه واقع در شهرك حميديان جنب مسجد الغدير به متراژ 10/5 متر مربع 
ج: تعداد 4 باب مغازه واقع (شماره يك به متراژ 45 متر) (مغازه شماره دو 22 متر مربع) (مغازه شماره 3 به متراژ 22 متر مربع و مغازه 5 به متراژ 

(22 متر مربع) واقع در بلوار افتخاري ذيل ساختمان آتش نشاني 
سپرده تضمين شركت درمزايده هر يك از موارد موضوع مزايده: متقاضيان جهت شركت در مزايده موضوع 

الف: هر يك از مغازه هاي بازارچه 5/000/000 ريال موضوع
ب: مبلغ 10/000/000 ريال موضوع

ج: مبلغ 5/000/000 ريال به شماره 3100000215004 نزد بانك ملي شعبه نامجو واريز و فيش واريزي را به سازمان ساماندهي كشاورزي و 
فراورده هاي كشاورزي شهرداري رشت تسليم نمايند.

هزينه فروش اسناد و شماره حساب واريز وجه: 500/000 ريال كه از طريق سامانه تداركات الكترونيكى به  آدرسsetadiran.ir تهيه گردد.
آخرين مهلت خريد و دريافت اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهي نوبت دوم مورخ 1398/9/9تا پايان وقت اداري مورخ 1398/9/19مهلت زمان 

خريد و دريافت هر يك از اسناد مي باشد.
آخرين مهلت تحويل پاكت هاي (الف- ب- ج) جهت شركت در مزايده: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1398/9/30

 تاريخ بازگشايي پاكت هاي مزايده: ساعت 00: 13 روز يكشنبه مورخ 1398/10/1
 محل بازگشايي پاكت هاي مزايده: رشت، ميدان فرهنگ، خيابان پرستار، جنب بانك كشاورزي، سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي 

كشاورزي شماره تماس: 33340696-013 داخلي 23
توجه: هزينه انتشار اگهى و كارشناس رسمى دادگسترى به عهده برندگان مزايده مى باشد و تمامى مراحل شركت در مزايده از طريق سامانه 

تداركات الكترونيكى دولت مى باشد.


