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وعده هاي کرونایی دولت در بال تكليفي 
بانك ها پرداخت تسهيالت صنايع كرونا زده را به نيمه دوم سال موكول كردند 

مراقب سهميه ۳۶۰ ليتر بنزین تان باشيد
در حال�ي ك�ه م�ردم ب�راي حف�ظ جانش�ان از وي�روس كرون�ا 
ب�ه در خان�ه مان�دن تش�ويق مي ش�وند، روز گذش�ته ش�ركت 
مل�ي پخ�ش فرآورده ه�اي نفت�ي اطالعي�ه اي ص�ادرو اع�الم 
كرد، اگر در كارت س�وخت ت�ان ۳۶۰ ليت�ر بنزين داري�د، ديگر 
خبري از س�هميه ارديبهش�ت ماه نيس�ت، برويد بنزي�ن بزنيد. 
طبق اعالم ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران روند مصرف 
بنزين در كش��ور در روزهاي ابتدايي امس��ال كاهش��ي بوده است و با 
توجه به كاهش تردد خودروه��ا در ايام تعطيالت ن��وروز و همچنين 
توجه مردم به توصيه هاي بهداشتي، ميزان مصرف بنزين روند نزولي 
خود را ادامه داده است. در اين راستا ميانگين مصرف روزانه بنزين در 
۱۵ روز اول فروردين ماه س��ال ۹۹ به ۴۴ ميليون ليتر رسيده اس��ت. 
ميزان مصرف روزانه بنزين در ۱۵ روز اول فروردين ماه س��ال ۹۸، ۹۴ 
ميليون ليتر بود؛ براين اس��اس ميانگين مصرف روزانه بنزين در نيمه 
اول فروردين امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ ميليون 
ليتر كاهش يافته اس��ت. به گفته اين مس��ئوالن، بنزين مازاد كش��ور 
در حال ذخيره س��ازي اس��ت.  انتش��ار اين آمار در حالي است كه روز 
گذشته ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اعالم كرد اگر فردي از 
ابتداي زمان سهميه بندي از سهميه اش استفاده نكرده باشد، سهميه 
ارديبهشت به آن فرد تعلق نمي گيرد، چون از ۳۶۰ ليتر عبور مي كند 
و كارت هاي سوخت فقط قابليت ذخيره ۳۶۰ ليتر بنزين را دارند، پس 
مراقب سهميه بنزين تان باشيد. همزمان با صدور اين اطالعيه در فضاي 
مجازي انتقاداتي به اطالعيه ش��ركت ملي پخش صورت گرفت و اين 
سؤال مطرح شد كه تهييج مردم براي استفاده از سهميه بنزين و بيرون 

كشاندن آنها از منازل به سود چه كسي است؟

رشد ۲۰ هزار واحدي بورس
شاخص بورس در جريان معامالت ديروز بازار سرمايه به باالترين 
رشد خود در يك روز از زمان راه اندازي بورس در كشور دست يافت 
و با ثبت افزايش ۲۰ هزار واحدي به ارتفاع ۵۶۷ هزار واحد صعود كرد. 
به گزارش تس��نيم، در جريان دادوس��تدهاي ديروز بازار سرمايه 
تعداد 7ميليارد و ۵ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۳۱2ميليارد 
تومان در ۸7۹هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت و ش��اخص 
بورس با رشد 2۰هزار و ۴واحدي در ارتفاع ۵۶7هزار و ۶۶2واحد 

قرار گرفت. 
بيشترين اثر مثبت بر رش��د دماسنج بازار س��هام در روز جاري به نام 
نمادهاي معامالتي شركت هاي صنايع پتروشيمي خليج فارس، فوالد 
مباركه اصفه��ان و ملي صنايع م��س ايران ش��د و در مقابل نمادهاي 
معامالتي شركت هاي گلوكوزان، شيشه و گاز و فرآورده هاي نسوز پارس 

با افت خود مانع افزايش بيشتر نماگر بازار سهام شدند. 

بيكاري در کدام استان ها بيشتر است؟
اس�تان هاي خراس�ان جنوب�ي، مرك�زي و اي�الم كمتري�ن 
لرس�تان  و  كرمانش�اه  كردس�تان،  اس�تان هاي  و 
بيش�ترين ن�رخ بي�كاري در فص�ل زمس�تان را داش�تند. 
به گزارش تس��نيم، مطابق آخرين آمار ارائه ش��ده از سوي مركز آمار 
ايران، نرخ بيكاري در زمستان س��ال ۹۸ به ۱۰/۶درصد رسيده است. 
ضمن اينكه بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹7، ۱/7 درصد كاهش يافته 
است. بر اساس اين گزارش، بررسي نرخ بيكاري افراد ۱۵ ساله و بيش تر 
نش��ان مي دهد كه ۱۰/۶ درصد از جمعيت فعال )شاغل و بيكار( طي 

چهار هفته منتهي به هفته مرجع آمارگيري بيكار بوده اند. 

شوخي سهميه بندي
در حالت كلي، بازار نفت در سه ماهه دوم سال ميالدي با كاهش تقاضاي نفت 
مواجه مي شود؛ دليلش هم اورهال پااليشگاه هايي است كه بايد در فصول سرد با 
تمامي توان در مدار باشند. ارقامي كه براي اين دوران ارزيابي مي شوند بين ۳ تا 
۵ ميليون بشكه در روز است. اين بدان معناست كه بدون ويروس كرونا و جنگ 

بازاري ميان كشورهاي نفتي، به خودي خود بخشي از تقاضا از بين مي رود. 
اما با ش��يوع ويروس كرونا و كاهش ش��ديد حمل و نقل ها، اين روند تش��ديد 
مي ش��ود، حال با افزايش توليد و عرضه كش��ورهايي مانند عربستان اختالف 
عرضه و تقاضا بيشتر شده و منجر به كاهش بيش��تر قيمت نفت مي شود. در 
چنين ش��رايطي دونالد ترامپ مي خواهد توليد جهاني نف��ت بين ۱۰ تا ۱۵ 
ميليون بشكه كاهش يابد؛ خواس��ته اي كه والديمير پوتين هم با آن موافقت 
كرده است، اما موضوع به همين سادگي نيس��ت.  روس ها كه بر سر سهم بازار 
نفت خود با كسي تعارف ندارند، بزرگ ترين دشمن خود را شيل نفت مي دانند، 
عربستان هم چنين دشمن مشتركي دارد و البته ساير توليدكنندگان؛ آنها به 
پيشنهاد ترامپ پاسخ مثبت داده اند، اما با اين شرط كه همه نفتي ها به جريان 

كاهش توليد بپيوندند از جمله امريكا. 
امريكايي ها هيچگاه در تاريخ به اين برنامه ها تن نداده و به كار خود مشغول بودند؛ 
بخشي از اين تكروي ها به نظام حقوقي اين كشور بر مي گردد كه بر اساس آن، 
شركت هاي مستقل امريكايي با تكيه بر حق حاكميت خصوصي، هرگاه بخواهند 
نفت توليد مي كنند و هرگاه نخواهند عمليات توليد را متوقف مي كنند. اين بازار 
و قيمت ها هستند كه »مستقل ها« را به س��وي افزايش توليد يا كاهش سوق 
مي دهد و نظام سياسي امريكا نمي تواند در اين باره دخالت كند.  حتي اگر كاخ 
سفيد موافق كاهش توليد نفت اين كشور باشد كه قطعاً نيست، اين شركت هاي 
امريكايي هس��تند كه بايد تصميم بگيرند؛ بيش از ۵ هزار شركت نفتي خرد و 
متوسط در امريكا نفت توليد مي كنند كه عمدتاً در اتحاديه ها عضو هستند. آنها 
بايد تصميم بگيرند چه كنند و چگونه به حيات خود ادامه دهند. شايد امروز با 
توجه به قيمت ها فعلي نفت، اين شركت ها مجبور به كاهش توليد شده باشند، اما 
در صورت افزايش قيمت نفت، به طور حتم توليد خود را بيشتر مي كنند. عدم 
نظارت پذيري اين شركت ها در توليد نفت چالش بزرگي است كه نگاه ها به حضور 
امريكا در برنامه جهاني كاهش توليد را بيشتر كرده است.  اگر ايران، عربستان، 
روسيه، كويت و امارات كه بيشتر حجم توليد نفتشان در اختيار دولت است، يك 
رأي در هر نشستي داشته باش��ند،  امريكايي ها چند هزار رأي دارند كه قاعدتاً 
نمي توانند نماينده امريكا باشند؛ آنها نماينده خود هستند كه منبعث از قانون 
متفاوِت امريكا در بهره برداري از منابع نفتي است.  بازي كه روسيه و عربستان 
طي يك ماه گذش��ته آغاز كرده اند، بازي بازاري است به ويژه مسكو كه به هيچ 
عنوان عالقه اي ندارد، جاي بيشتري براي شيل نفت باز شود، اما امروز كه ترامپ 
به احياي قيمت نفت بيشتر از همه نياز دارد، از لزوم كاهش توليد گفته است. 
روسيه و عربستان هم استقبال كردند به شرط حاضري زدن همه توليدكنندگان 
نفت از جمله امريكا.  فارغ از اينكه كاهش ۱۰ ميليون بشكه اي توليد نفت جهان 
بسيار بعيد به نظر مي رسد، بايد گفت توپ در زمين ترامپ و امريكاست. شروطي 
كه پوتين مطرح كرده، منطقي به نظر مي رسد و قطعاً عربستان هم از آن حمايت 
مي كند. يا در پس پرده و با توجه به نزديكي انتخابات امريكا امتياز بزرگي ميان 
مسكو و واشنگتن رد و بدل مي شود يا امريكايي ها حداقل در كوتاه مدت تن به 
كاهش توليد مي دهند.  درخواست ترامپ و ادعاي پوتين، چند سؤال اساسي 
را ايجاد مي كند ۱ – :اوپك پالسي كه براي كاهش ۱/۵ ميليون بشكه اي توليد 
نفت نتوانست به نتيجه برس��د چگونه به كاهش ۱۰ ميليون بشكه اي رضايت 
خواهد داد؟ 2-  كشورهايي مانند نروژ، مكزيك و كانادا آيا حاضر هستند به اين 
برنامه بپيوندند؟ ۳-  برنامه امريكا براي حضور در نهضت كاهش جهاني چگونه 
خواهد بود؟ ۴- در صورت سهميه بندي توليد هر يك از كشورها، چه مكانيزمي 
براي نظارت بر آن وجود دارد؟ ۵-  در صورت رعايت نشدن سهميه هاي توليد، 
آيا تضميني وجود ندارد كشورهايي مانند روسيه و عربستان به صورت يكطرفه 

افزايش توليد داده و توافق را نقض كنند؟

در پي شيوع ويروس كرونا و آسيب صنايع و كسب 
و كار هاي كالن و خرد، دولت وعده داد تا س�قف 
۷۵۰ هزار ميلي�ارد ريال  برای حماي�ت از توليد 
و ۱۰۰ ه�زار ميليارد تومان براي رونق در كس�ب 
و كارهاي آس�يب ديده پرداخت كند. همچنين 
بازپرداخت اقساط تسهيالت بانكي نيز سه ماه به 
تعويق بيفتد،اما در عمل نه تنها اقساط تسهيالت 
به تعويق نيفتاد؛بلكه پيامك هاي بانكي هشدار 
آميز به تسهيالت گيرندگان ارسال شد و برخي از 
بانك ها كه اجازه برداشت از حساب را داشتند، سر 
موعد مقرر اقساط خود را كم كردند. عاله بر اين 
پرداخت تسهيالت صنايع آسيب ديده نيز از سوي 
بانك ها به نيمه دوم امس�ال موكول شده است. 
حدود ۴۵ روز است كه واحدهاي توليد ي و صنعتي 
و بسياري از كسب و كار ها تعطيل شده اند. دولت در 
اسفند ماه سال گذشته براي كاهش نگراني بنگاه ها 
و فعاالن صنعتي تسهيالتي را براي حمايت از آنها در 

نظر گرفت و از بانك ها قول گرف��ت كه باز پرداخت 
اقساط تسهيالت بانكي سه ماه به تعويق بيفتد،اما 
در عمل نه تنها بانك ها، زير ب��ار تعويق بازپرداخت 
اقساط نرفتند بلكه در ۱۵ روز آغاز سال پيامك هاي 
هش��دار آميز نس��بت به عدم پرداخت اقس��اط به 
گيرندگان وام ارسال كردند و برخي بانك ها كه اجازه 
برداشت از حساب ها را داشتند نيز به طور خودكار سر 

موعد مقرر اقساط بانكي را برداشت كردند. 
نحوه پرداخت تس��هيالتي كه دولت ب��ه بنگاه ها و 
كس��ب و كار ها در نظر گرفته ، از اين ق��رار بود كه با 
هماهنگي بانك مركزي و بانك ها، 7۵۰ هزار ميليارد 
ريال تسهيالت دوس��اله بانكي با نرخ ترجيحي ۱2 
درصد اختصاص يابد. همچنين اخيراً نيز ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان ديگر براي ايجاد رونق در كسب و كارها 
در نظر گرفته شد ه است. اين وعده ها در حالي است 
كه فعاالن صنعتي تخصيص اين اعتبارات را فقط در 
حد حرف مي دانند و اعتقادي به عملياتي شدن آنها 

ندارند. در اين خصوص، عضو انجمن صنايع نساجي، 
با تأكيد بر اهميت اجرايي ش��دن وعده هاي دولت 
در ش��رايط بحران كرونا براي حمايت از واحدهاي 
توليدي اظهار داشت: در چنين مواقعي حرف هاي 
زيادي گفته مي شود كه متأس��فانه بسياري از آنها 
محقق نمي ش��وند. در حال حاضر مشخص نيست 
پرداخت تسهيالت 7۵۰ هزار ميليارد ريالي يا ۱۰۰ 
هزار ميليارد توماني به چه صورت انجام خواهد شد 
و اين حمايت ها كجا هستند؟ احد كرماني تصريح 
كرد: موضوع پرداخت تسهيالت را از سيستم بانكي 
پيگيري كرديم، اما پاسخ آنها اين بود كه طي شش 
ماه اول سال حرفي از اين موضوع نزنيد، زيرا خبري 
از اجراي آن در نيمه اول سال نيست. دولت يا نبايد 
حرفي بزند يا اگر صحبتي مي كند، به آن عمل كند. 

وي افزود: احتماالً اين موضوع نيز مانند يكسري موارد 
ديگر در اجرا دچار مشكالتي مي شود يا اختالس هايي 
صورت مي گيرد يا اين مبالغ به از ما بهتران مي رسد و 

در نهايت سر توليدكننده واقعي بي كاله مي ماند. 
وي افزود: اخيراً ۵۰ اقتصاددان پيشنهاداتي را براي 
حمايت اقتص��ادي از بخش هاي توليدي كش��ور و 
همچنين مردم به رئيس جمهور ارائه كردند كه يكي 
از اين پيشنهادات، حمايت مالي از توليد است. در اين 
مورد دولت بايد هرچه سريع تر وارد مراحل اجرايي 
وعده هايش ش��ود تا اثرات كرونا ب��ر توليد در مدت 

كمتري قابل رفع باشد. 
عضو انجمن نساجي در گفت و گو با فارس با اشاره 
به نامگذاري مناسب امس��ال با عنوان جهش توليد 
گفت: هم در شرايط شيوع بيماري و هم در غير از آن، 
بايد به موضوع توليد توجه ويژه شود، زيرا توليد نقش 
بسيار مهمي در رشد اقتصادي كشور دارد. دولت نيز 
بايد كمك كند تا جهش توليد محقق شود، نه اينكه 

وعده اي بدهد و در نهايت عملي نشود. 
   نق�ش كارت اعتباري در كم�ك به صنايع 

آسيب ديده و اقشار كم درآمد
كرماني با تأكي��د بر اينكه بانك ه��ا بايد در خدمت 
توليد باشند، افزود:  اعطاي كارت اعتباري مي تواند 
نقش مهمي در حمايت از توليد و همچنين كمك به 
معيشت مردم داشته باشد. در حال حاضر صنوف و 
واحدهاي توليدي بسياري در كشور تعطيل هستند 
كه كاركنان آنها درآمد ديگري ندارند و اين تعطيلي 
آنها را متضرر مي كند. اي��ن افراد چطور بايد زندگي 
خود را بگذرانند؟  وي گفت: دولت بايد به معيشت 
اين افراد كمك كند. حال چه با منابع نقدي و چه به 
صورت غيرنقدي و كارت اعتباري، اين كمك به هر 

طريقي صورت بگيرد، مناسب خواهد بود. 
  راهكارهايي براي حمايت فوري از توليد

اين فعال صنعتي گفت: دولت ما بايد حداقل به فكر 
صنايع داخلي باشد و برنامه هايي را براي آنها در نظر 
بگيرد. در روسيه براي حمايت از واحدهاي توليدي، 
پرداخت سه ماه حق بيمه لغو شده، دولت ما نيز بايد 
حمايت هايي را از بخش توليد در اين زمينه داشته 
باشد.  كرماني تصريح داشت: در اين شرايط هزينه 
برق و بيمه واحدهاي توليدي را بايد با تخفيف درنظر 
بگيرند و دريافت ماليات اع��م از ماليات عملكرد يا 
ماليات بر ارزش افزوده نيز حداقل براي سه ماه لغو 
شود.  وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا جلسه اي 
در اين مورد يا در خص��وص حمايت از بخش توليد 
در شرايط ش��يوع كرونا با وزارت صنعت يا سازمان 
صنايع استاني داش��ته ايد نيز گفت: خير، جلسه اي 

برگزار نشده است.

هادی غالمحسینی
   گزارش  یک

وحید حاجی پور

وزارت جهاد کشاورزي 
سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران

 آگهى مناقصه عمومى

سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران در نظر دارد در اجراي ماده 11 آئین نامه چگونگی استفاده از خودروهاي 
دولتی موضوع تصویب نامه شماره 189211/ت  34191/ه مورخ 1386/11/21 هیئت محترم وزیران، انجام خدمات 
حمل و نقل جهت امورات اداري خود را در سطح ستاد سازمان و شهرستان هاي تابعه از طریق مناقصه عمومی یک 
مرحله اي به شرکت ها یا موسسات واجد صالحیت کار (از اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان و یا از اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی استان) واگذار نماید. 
 لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 00: 14 روز یکشنبه تاریخ 1399/1/17 لغایت ساعت 
00: 14 روز چهارشنبه 1399/1/20 به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
(ستاد) مراجعه نمایند. مقتضی است قیمت پیشنهادي خودرا با رعایت و قوانین مقررات جاري و مفاد آگهی به 
همراه اسناد مناقصه و سایر مشخصات و ضمائم درخواستی حداکثر تا ساعت 00: 12 روز یکشنبه مورخه 1399/1/31 
در سامانه مذکور بارگذاري نمایند. ضمنا پاکت «الف» (ضمانتنامه شرکت در مناقصه) را باید عالوه بر بارگذاري 
درسامانه به صورت فیزیکی به دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران واقع در ساري، میدان امام بلوار 

آزادي، جنب پارك آفتاب تحویل و رسید اخذ نمایند.
محل و تاریخ بازگشایی: پاکت ها در ساعت 30 /8 صبح روز دوشنبه تاریخ 1399/2/1 به آدرس: ساري، میدان امام 
بلوار آزادي، سالن جلسات ساختمان شماره 1 سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران بازگشایی و قرائت می شود.

ف
شماره فراخوان ردی

برآورد اولیهعنوان پروژهسامانه ستاد
مبلغ تضمین شرکت سطح (ریال)

در مناقصه (ریال)
مدت اجرا 
(ماه)

رشته و رتبه 
مورد نیاز

نوع و تضمین شرکت در مناقصه:
الف: (ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غیر بانکی مورد تایید بانک مرکزي)

اطالعات کارفرما جهت تهیه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به شرح زیر می باشد:
شناسه ملی 14003065800 کد اقتصادي: 8498-7746-4113

ب: ارائه اصل فیش واریزي به شماره حساب 4053042007550411 و شماره شبا IR 170100004053042007550411 نزد 
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با شماره شناسه واریز 966151053200000000000000000000 به نام حساب تمرکز 
وجوه سپرده سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران (سامانه نسیم) در صورت واریز وجه به حساب مذکور 

حداقل یک ماه زمان جهت عودت مبلغ سپرده به شرکت کنندگان الزم است (در صورت برنده نشدن).
ج: (اوراق مشارکت بی نام تضمین شده)

متقاضیان می توانند جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33368874-011 تماس حاصل نمایند.

 شماره 99/331/ب مورخ 1399/1/6

 سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران 

وزارت جهاد کشاورزي 
سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران

 آگهى مناقصه عمومى

سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران  در اجراي قانون برگزاري مناقصات در نظر دارد پروژه امور تصدي گري 
مربوط به حفاظت اراضی زراعی و باغی حوزه استحفاضی استان مازندران  را با مشخصات و شرایط اسنادمناقصه 
از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکاران واجد صالحیت داراي رتبه (خدمات عمومی) از اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می توانندجهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 00: 14 تاریخ 1399/1/17 لغایت ساعت 00: 14 تاریخ 
1399/1/20 به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و 
قیمت پیشنهادي خود را با رعایت قوانین و مقررات جاري و مفاد آگهی و اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 00: 12 روز 
یکشنبه مورخه 1399/1/31 در درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس مذکور بارگذاري و پاکت «الف» (اصل 
ضمانتنامه شرکت در مناقصه) را به دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران واقع در ساري، میدان امام 

بلوار آزادي، جنب پارك آفتاب تحویل و رسید اخذ نمایند.
1. مبلغ برآورد و تضمین: 

ف
مدت مبلغ  تضمینمبلغ برآورد اولیهموضوع پروژهکد فراخوانردی

اجرا 
رشته و رتبه 
صالحیت

ا

2. نوع تضمین شرکت در مناقصه:
الف: (ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غیر بانکی مورد تایید بانک مرکزي، 

فیش واریزي و ...)
اطالعات کارفرما جهت تهیه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به شرح زیر می باشد:

شناسه ملی 14003065800 کد اقتصادي: 8498-7746-4113
ب: ارائه اصل فیش واریزي به شماره حساب 4053042007550411 و شماره شبا IR 170100004053042007550411 نزد 
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با شماره شناسه واریز 966151053200000000000000000000 به نام حساب تمرکز 
وجوه سپرده سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران (سامانه نسیم) در صورت واریز وجه به حساب مذکور 

حداقل یک ماه زمان جهت عودت مبلغ سپرده به شرکت کنندگان الزم است (در صورت برنده نشدن).
ج: (اوراق مشارکت بی نام تضمین شده)

3. محل و تاریخ بازگشایی: پاکت ها در ساعت 30: 8 صبح روز دوشنبه تاریخ 1399/2/1 به آدرس:  ساري، میدان امام 
بلوار آزادي، سالن جلسات ساختمان شماره 1، سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران بازگشایی و قرائت می شود.

 شماره 99/241/ب مورخ 1399/1/6

 سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران 


