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 مدیر سابق امور بینالملل شرکت ملی 
نفت ایران معتقد است ایران سه شرط 
برای بازگشت به بازار جهانی نفت دارد 
تا بتواند بخشی از بازارهای از دست رفته 

نفت را بازپس بگیرد.
ریسک صادرات نفت روسیه افزایش 
یافته و هر چند روسیه با تحریم مستقیم 
نفت و گاز روبرو نیســت اما با این حال 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند به خطر 
افتادن شرایط منطقه سبب شده است 
قیمت نفت در آستانه 130 دالر بایستد. 

 برخی سازمان های جهانی معتقدند 
قیمت نفت در سال 2022 حتی باالتر از 
150 دالر خواهد ایستاد .  این در حالی 
است که از یک ســو آمریکا مذاکرات با 
کاراکاس برای کاهش تحریم های ونزوئال 
را کلید زده و از سوی دیگر گفته می شود 
توافق ایران و غرب نیــز در وین نزدیک 
است. سید محسن قمصری در گفت وگو 
با توسعه ایرانی در پاسخ به این سئوال که 
آیا ایران می توان جایگزین روســیه در 
تامین انرژی مورد نیاز سایر کشورها شود 
یا خیر؟ گفت: این اتفاق می تواند رخ دهد 
البته به سه شرط امکان پذیر است؛ شرط 
نخست کاهش شدید مصرف انرژی در 
ایران است زیرا همان طور که می دانیم 
هرچه تولید می شود در داخل به مصرف 
می رســد در حالی که شاید برای تامین 
تعهدات خود به ترکیه هم دچار مشکل 
باشیم بنابراین میزان مصرف داخلی را 
باید مدیریت کنیم زیرا با شدت مصرف 
انرژی داخلی هرچه تولید شــود قائدتا 
مصرف خواهد شد. وی ادامه داد: شرط 
دوم؛ سرمایه گذاری است، درست است 
که ما منابع نفت و گاز زیادی داریم اما این 
منابع در زیر زمین قرار دارد و برای اینکه 
این نفت و گاز به تولید برسد احتیاج به 

ســرمایه گذاری و تامین سرمایه مورد 
نیاز این کار هستیم تا بتواند توان ما را در 
حدی ارتقا دهد که بتوانیم در دنیا اثرگذار 
باشیم. کشوری که اکنون زیر سه میلیون 
بشــکه نفت خام تولید می کند، حرف 

زیادی در دنیا برای گفتن ندارد.
وی تاکید کرد: اما با توجه به امکانات 
فنی موجود؛ اگر بتوانیــم تولید نفت را 
به پنج میلیون بشکه برسانیم؛ طبیعی 
است دنیا نسبت به توان و نقش ما حساب 
خواهد کرد. مدیر امور بین الملل سابق 
شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: شرط 
سوم هم شرایط سیاسی است زیرا مسائل 
انرژی این روزها به شدت آلوده و آغشته 
به مسائل سیاسی است و اگر بتوانیم این 
موارد را به گونه ای مدیریت کنیم تا دنیا 
خواهان انرژی ما باشد، این امکان وجود 
تا با شروط 3 گانه مطرح شده بتوانیم به 

هاب قوی انرژی تبدیل شویم. 
 اثر احیای برجام 

بر افزایش میزان تولید نفت 
وی درباره تاثیر به نتیجه رســیدن 
برجام و احیای آن در حضــور ایران در 

عرصه نفت و انرژی بین المللی توضیح داد: 
امیدواریم نخستین تاثیر احیای برجام 
این باشــد که ایران دوباره به بازار های 
جهانی بازگردد و اگر این اتفاق رخ دهد، 
می تواند منجر به تشویق سرمایه گذاران 
برای مشــارکت جدی تر شود و به حتم 
به سمت تولید پنج میلیون بشکه نفت 
حرکت خواهیم کرد البته دستیابی به این 
میزان تولید نیازمند برنامه ریزی مدونی 
است و در کوتاه مدت در دسترس نخواهد 
بــود بنابراین باید برای ایــن کار صبر و 

حوصله یکی، دو ساله داشته باشیم. 
 روسیه در آستانه تحریم 

نفت و گاز است؟
 این کارشــناس حوزه نفت و انرژی 
درباره اینکه آیا روسیه مورد تحریم نفت 
و گاز قرار می گیرد یا خیر به توسعه ایرانی 
گفت: پاسخ به این سوال بسیار مشکل 
است زیرا با توجه به شرایطی که اکنون با 
آن مواجه هستیم و با وجود کمبود نفت 
خام در بازار ؛ قاعدتا نباید این اتفاق بیافتد 
زیرا تحریم گاز روسیه می تواند موجب 

بروز مشکالتی برای اروپا شود. 

وی افزود: همان طــور که می دانیم 
تامین کننده اصلــی گاز اروپا، روس ها 
هستند و اگر واقعا قرار باشد تحریم نفت 
و گاز روسیه انجام شود باید جایگزینی 
برای آن در اروپا تعیین شود؛ البته اخیرا 
صحبت های مبنی بر اینکه با قطری ها 
مذاکراتی صورت گرفته، مطرح شده اما 
بنده بعید می دانم قطر با توجه به تعهداتی 
که برای تامین انرژی در دنیا دارد بتواند به 
طور کامل جایگزین روسیه در تامین گاز و 
انرژی مورد نیاز اروپا شود. وی تصریح کرد: 
بنابراین در شرایط فعلی تحریم گاز و نفت 
روسیه دور از ذهن است؛ البته باید توجه 
داشت مسائل سیاسی هم در این مورد 
موثر است هرچند در بسیاری از مواقع؛ 
مسائل سیاسی که قابل پیش بینی نیست 
با توجه به این مورد باید گفت با توجه به 
شرایط فعلی اعمال تحریم های نفت و گاز 

علیه روسیه بعید است. 
اهرم فشار روس ها بر بازار جهانی 

چیست؟
قمصری در پاسخ به این سوال که آیا 
روســیه می تواند از این مساله به عنوان 

اهرم فشار به اروپا و سایر کشورها به عنوان 
اهرم فشار استفاده کند؛ بیان کرد: روسیه 
ثابت کرده همانند بقیه قدرت های جهانی 
از چنین شرایطی استفاده کرده و می کند؛ 
همان طور که می توان عنوان کرد بخشی 
از مسائل خاورمیانه به دلیل اعمال نفوذ 
روسیه اتفاق افتاده به گونه ای که از طریق 
سوریه گاز قطر و ایران نتواند به اروپا برسد. 
این کارشناس حوزه نفت و انرژی تاکید 
کرد: این موضوع بارها از سوی روس ها 
استفاده شده و بهره گیری فعلی آنها از 

این شرایط دور از ذهن نیست. 
تاثیر توقف خط لوله نورد استریم 

2 بر شرایط بازار انرژی
وی دربــاره تاثیر توقــف خط لوله 
نورد اســتریم 2 در بازار جهانی انرژی 
گفت: بنده فکر می کنم در شرایط فعلی 
خط لوله نورد اســتریم 2، بیشتر بر پایه 
دیدگاه بلند مدت طراحی و اجرا شــده 
و در کوتــاه مدت فعال مشــکلی وجود 
ندارد اما اگر توقــف این خط لوله دائمی 
شــود در آینده شــاهد بروز مشکالتی 
خواهیــم بــود. همچنین بایــد توجه 
داشت ســرمایه گذارانی که در این خط 
ســرمایه گذاری کرده اند شاید ساکت 
ننشینند بنابراین پیش بینی بنده این 
است که این توقف موقتی خواهد بود و با 
فروکش کردن شرایط موجود، اوضاع به 

حالت عادی بازخواهد گشت. 
 توصیه به دولت سیزدهم 

برای تقویت بخش نفت و گاز 
وی درباره یافتــن و جذب بازارهای 
جدید بــرای نفــت و انرژی ایــران به 
دولتمردان ســیزدهم توصیــه کرد: 
دولت ســیزدهم در ابتدای راه قرار دارد 
و اکنون نمی توان گفــت عملکرد این 
دولت به جه ســمت و ســویی در حال 
حرکت است اما قائدتا  برنامه ها، اهداف 
و ... می تواند به شــکلی باشد که باعث 

تشویق سرمایه گذاران شود زیرا ما باید 
به گونه ای ثبات سیاسی خود را هدایت 
کنیم که هر از ســرمایه گذاران خارجی 
و هم سرمایه  گذاران ایرانی که در خارج 
از کشــور ســرمایه دارند؛ استفاده کرد 
بنابراین باید اطمینانی را ایجاد کنیم و 
امیدوارم دولت ســیزدهم بتواند در این 

زمینه موفق باشد. 
این کارشــناس حوزه نفت و انرژی 
تاکید کــرد: نباید فرامــوش کرد که 
ســرمایه گذاری در بخش هــای نفت 
و گاز معمــوال بلند مدت اســت و طول 
ســرمایه گذاری ها بیــش از طول عمر 
دولت هاست بنابراین باید سیاست های 
مدون و ثابتی داشته باشیم که با تغییر 
دولت ها سیاســت ها عوض نشود و در 
چنین صورتی امیدوارم که بتوانیم که 
سرمایه گذاران را برای حضور در بخش 

نفت و گاز و انرژی ایران تشویق کنیم. 

قمصری در گفت وگو با »توسعه ایرانی« پاسخ داد:

ایران درچه صورت می تواند جای روسیه را در بازار نفت بگیرد؟

روسیه ثابت کرده همانند 
بقیه قدرت های جهانی از 

اهرم انرژی به عنوان فشار 
استفاده کرده و می کند؛ 

همان طور که می توان 
عنوان کرد بخشی از مسائل 

خاورمیانه به دلیل اعمال 
نفوذ روسیه اتفاق افتاده و 

این روسیه بود که نگذاشت 
گاز ایران از طریق سوریه به 

اروپا برسد

خبر

بازار ارز تحت تاثیر ســیگنال های روســی و 
امریکایی با شرایط جدیدی مواجه شد.

به گــزارش قرن نو، از یک ســو بــاال گرفتن 
آتش جنگ روســیه و اوکراین و حضور برخی از 
کشورهای غربی در حمایت از اوکراین، نگرانی ها 
در بازار جهانــی را افزایش داده اســت، احتمال 
دستیابی به توافقی به نفع ایران افزایش یافته است. 
 به عبارت دیگر هر چند روســیه خواســتار 
دریافت تضمین برای احیای برجام است اما امریکا 
در این فضا به نظر می رسد که رغبت بیشتری برای 

احیای برجام در این حوزه دارد. 

 برخی معتقذند این فضا به نفت ایران است و 
احتمال پذیرش شروط ایران نسبت به قبل بیشتر 
شده است. هر چند روســیه با تحریم نفتی روبرو 
نیست اما افزایش شــدید قیمت نفت و باال رفتن 
ریسک معامالت در بازارهای جهانی سبب شده 
است با تغییر معادله روبرو باشد.  در این خصوص 
حتی حمید حسینی به خبرآنالین گفته است که 
روسیه تخفیف بیست درصدی روی محموله های 
نفتی خود اعالم کرده و ریسک معامالت نفتی اش 
با رشد مواجه شده است .  روسیه یکی از بزرگترین 
صادرکنندگان نفت جهان تلقی می شود. اهمیت 

روســیه در بازار جهانی نفت به حدی اســت که 
شــکل گیری اوپک پالس با هدف مدیریت بازار 
انرژی جهان اتفاق افتاد.  طبق آمار دولتی روسیه 
معموال 4.7 میلیون بشکه در روز نفت خام و 2.8 
میلیون بشــکه در روز فرآورده های نفتی صادر 
می کرد. خروج این میزان نفت از بازار بی تردید در 
شرایطی که قیمت نفت در محدوده 130 دالری 
است شــوکی بزرگ برای بازارهای جهانی تلقی 
می شــود .  در این فضا بازگشت ایران به بازارهای 
جهانی نفت می تواند اهرم تعدیل کننده ای تلقی 
گردد .  به نظر می رســد بازار ارز ایران تحت تاثیر 

سیگنال روسی و امریکایی در وضعیتی متفاوت 
قرار گرفته است . از یک سو تحلیلگران می گویند 
احتمال احیای برجام با شروط ایران باال گرفته و 
معتقدند کاهش قیمت دالر به کمتر از 25 هزار و 
500 تومان در برخی ساعات روز نشانه آشکار این 
اتفاق است اما برخی دیگر سیگنال روسی را جدی 
گرفته اند و سوی دیگر طناب که افزایش قیمت به 

بیش از 25 هزار و 500 تومان است را می کشند. 
 به عبارت دیگر نگاه بدبینانه ای در بازار ارز وجود 
دارد که روسیه مانع احیای بازارهای نفت ایران و 
دستیابی به توافق در وین می شود و نگاه خوشبینانه 

اما شرایط را به نفع ایران تفسیر می کند . 
پیگیری مذاکــرات در میانــه جنگی بزرگ 
در منطقه ، البته بی تردید فضای سیاســی همه 
طرف هــا را تغییر داده اســت .  در این شــرایط 

گزارش های رسیده از بازار ارز نشان می دهد هر 
چند قیمت ارز در نوسانی مداوم بین 25 هزار و 400 
تا 25 هزار و 700 اســت اما کمتر کسی دست به 
معامله می زند و اغلب افراد منتظرند تا جای گیری 

دالر در این موقعیت حساس روشن شود . 
 کف مقاومتی دالر در شرایط فعلی برابر با 25 

هزار تومان است .

سیگنال های روسی و آمریکایی به بازار ارز رسید 

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

واگذاری زمین نهضت ملی مسکن 
به صورت ویالیی در برخی شهرها

وزیر راه و شهرسازی از واگذاری زمین نهضت ملی 
مســکن به صورت ویالیی در برخی شهرهای جدید 

کشور خبر داد.
رستم قاسمی اظهار کرد: در اجرای طرح نهضت 
ملی مســکن اساس سیاســت بر آن اســت تا کنار 
شهرک های صنعتی، شــهرک های مسکونی برای 

کارگران، مهندسان و دیگر اقشار ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت راه این است 
که در کنار صنعت و محل کار، شهرک های مسکونی 
ایجاد شود، افزود: در سواحل ُمکران )شهر جدید تیس( 
و در سایر شهرهای جدیدی که ایجاد می شود، احداث 
شهرک های مسکونی در کنار شهرک های صنعتی در 

دستور کار خواهد بود.
وی اعالم کرد: در نهضت ملی مسکن برای ساکنان 
شهر تهران، ایوانکی استان سمنان که مراکز صنایع 
است برنامه ریزی شده، اراضی به شکل ویالیی واگذار 
می شود. این کار با این هدف انجام شده است تا تردد 
کارکنان صنایع ساکن در شهر تهران محدود شود 
و کارکنان صنایع در نزدیکی محل کار خود ساکن 

شوند.
    

 مصوبه مهم مجلس
 درباره رقم وام ازدواج

خبرآنالین-بــا 
تصویب مجلــس، وام 
ازدواج زوج های جوان 
در ســال آینــده 150 

میلیون تومان شد.
 در جلســه علنــی 

مجلس و در جریان بررســی بخش هزینه ای الیحه 
بودجه 1401، جزء )1( بند الحاقی 1 تبصره 1۶ بودجه 
تصویب شد.طبق این مصوبه، تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج برای هریک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد 
از 1/1/ 13۹7 بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون 
)1.200.000.000( ریال و با دوره بازپرداخت 10 ساله 
است.تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای زوج های 
زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال 
یک میلیارد و پانصد میلیــون)1.500.000.000( 

ریال است. 
    

اونس طال از مرز 2۰۰۰ دالر گذشت
ایسنا- قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار 
جهانی برای نخســتین بار در یک سال و نیم گذشته 
تحت تاثیر تقاضا برای خرید دارایی امن در پی تشدید 
بحران روسیه و اوکراین، به بیش از 2000 دالر در هر 
اونس صعود کرد.بهای هر اونــس طال برای تحویل 
فوری با 0.۹ درصد، به 1۹8۶ دالر و 83 ســنت رسید 
در حالی که در زمان گشایش بازار به 2000 دالر و ۶۹ 
ســنت صعود کرده بود که باالترین قیمت از 1۹ اوت 
ســال 2021 بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، بهای 
هر اونس طال 1.3 درصد افزایش یافت و به 1۹۹2 دالر 
رسید. بهای معامالت این بازار هفته گذشته بیش از 

چهار درصد افزایش داشت.
    

خیز 2۰ هزار واحدی شاخص بورس
بــازار ســرمایه- 
شــاخص کل بورس با 
20 هــزار و 327 واحد 
افزایــش تا رقــم یک 
میلیــون و 342 هــزار 

واحد صعود کرد.
شــاخص کل با معیار هم وزن هم 2 هزار و 84۹ 
واحد افزایش یافت و در رقــم 341 هزار و 520 واحد 
ایســتاد. معامله گران این بازار 5۶2 هزار معامله به 
ارزش ۶5 هزار و 707 میلیارد ریال انجام دادند. معدنی 
و صنعتی گلگهر، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه 
گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه گذاری 
غدیر و پاالیش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
    

 رکورد ۱۴ ساله قیمت نفت
 شکسته شد

بهــای هر بشــکه 
نفت برنت بــه باالترین 
ســطح خــود از ژوئیه 
2008 افزایش یافت و 
به بشکه ای 12۹ دالر و 

13 سنت رسید.
هر بشکه نفت برنت دریای شمال بیش از 12 دالر 
افزایش یافته و به حدود 130 دالر رسید. این قیمت 

باالترین میزان در 14 سال گذشته است.
بر اســاس این گزارش، بهای هر بشکه نفت برنت 
در آغاز معامالت امروز به باالترین سطح خود از ژوئیه 
2008 افزایش یافت و به بشکه ای صد و سی و نه دالر 
و13 سنت رسید. همچنین قیمت هر بشکه نفت خام 

آمریکا هم به صد و سی دالر و 50 سنت رسید.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه ده ها امضا برای بازگشت مصوبه ۹ میلیارد 
دالری تخصیص ارز ترجیحی جمع شده است، دلیل 
عدم حذف ارز ترجیحی در پارلمان را مدیریت نادرست 
صحن علنی و مطرح نشدن این موضوع در صحن مجلس 
عنوان کرد.غالمحسین رضوانی، عضو کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به 
سؤالی در خصوص عدم بررسی بند یک الحاقی تبصره 
یک که مربوط به بحث ۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی بود، 
گفت: وقتی الیحه بودجه به مجلس رســید، برخی 
به این دلیل که نرخ ETS برای ارز پیش بینی شــده 
بود، طرفدار رد کلیــات بودجه بودند.وی با بیان اینکه 
در نتیجه این اقدام دولــت در الیحه به معنای حذف 
ارز 4200تومانی بود، گفت: این دســته از نمایندگان 
به شدت اصرار داشتند که کلیات الیحه باید رد شود. 
به دالیل متعدد ما جزو کسانی بودیم که معتقد بودیم که 
کلیات بودجه باید به تصویب مجلس برسد که این اتفاق 
نیز رخ داد.رضوانی گفت: از ابتدا به این دلیل که بعضی از 
افراد تصور می کردند که این امکان وجود دارد که حذف 
ارز 4200تومانی در غفلت مجلس باید صورت گیرد، 
این مطلب را مسکوت گذاشته بودند، به همین دلیل 
کمیسیون تلفیق چاره جویی کرد و مصوبه ای داشت 
به این مضمون که ۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی به روش 
سال های گذشته تخصیص دهد، اما متأسفانه زمانی 

که این مسئله مکتوب شد، براساس واقعیت نبود و در 
واقع خالف واقع مکتوب شد، در نتیجه پس از انتشار این 
متن بین نمایندگان اعتراض شدیدی از سوی اعضای 
کمیسیون تلفیق صورت گرفت و قرار شد وقتی این مورد 
مجدداً به کمیسیون تلفیق بازگشت، اصالحات صورت 
بگیرد.وی افزود:  البته به نظر بنده نیازی به بازگشت این 
موضوع به کمیسیون تلفیق نیز نبود و کافی بود نتیجه 
مذاکرات اعضای تلفیق مشخص شود اما وقتی مجدداً 

در کمیسیون تلفیق مطرح شــد، به همان شکل اول 
)تخصیص ۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی مانند گذشته( 
تأکید و تحکیم شد اما متأسفانه این اصالح در خروجی 
مکتوب کمیسیون انجام نشــد.این عضو کمیسیون 
تلفیق مجلس گفت: اتفاق بدتری که رخ داد این بود که 
این مسئله اصالً در صحن مجلس مطرح نشد و علت آن 
نیز یک پیشنهاد اصالح کل بود که رأی آورد. کسانی 
که به اصالح کل رأی دادند بر این بــاور بودند که این 

مسئله روش جبران حذف احتمالی ارز ترجیحی است، 
همچنان نیز پیشنهاددهنده این موضوع و نمایندگانی 
که به آن رأی دادند بر این تصور هستند که این پیشنهاد 
به صورت اختیاری در نظر گرفته شده است.وی با اشاره 
به اتفاقاتی که پیش از رأی گیری این پیشنهاد رخ داد، 
گفت:  اگر یکی از نمایندگان قبل از ورود به بحث تذکر 
آیین نامه ای داشته باشد، می تواند مطرح کند اما سیستم 
تذکرات را بسته بودند و سیستم موافق و مخالف نیز عماًل 
به کار گرفته نشد تا موافقان و مخالفان صحبت کنند و 
مشخص شود روی چه موضوعی رأی گیری می شود و 
به هرحال پیشنهاد اصالح کل رأی آورد.رضوانی با اشاره 
به شــرایط و زمینه موردنیاز برای حذف ارز ترجیحی 
گفت:  نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر واقعاً 
درون دولت وحدت نظر باشــد، سایر قوا نیز اتفاق نظر 
پیدا کنند، با صراحت تمام به مردم گزارش دهیم و اقناع 
عمومی ایجاد شود، روش های جبران مشخص در نظر 
گرفته شود و سیستم هایی که قرار است این سرویس ها 
را به مردم بدهند آمادگی الزم را داشــته باشند، بنده 
مخالف حذف ارز 4200تومانی نخواهم بود اما می دانم 
که امروز این شرایط وجود ندارد، در نتیجه بنده نیز با 
حذف آن مخالف هســتم.وی تأکید کرد: با حذف ارز 
ترجیحی در چنین شرایطی ما به نظام، کشور و مردم 
ضربه خواهیم زد و کالً این آرامش و امیدی که به تازگی 

در کشور ایجاد شده است نیز خراب خواهد شد.

جنجال ارز ترجیحی ادامه دارد

 ده ها امضا برای بازگشت مصوبه ۹میلیارد دالری جمع شد
آگهی مزایده )نوبت اول(

شرکت تعاونی توسعه روستایی دهیاران بخش زالیان در نظر دارد با توجه به شرایط مندرج در 
اسناد مزایده مطابق جدول ذیل اقدام نماید.لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی  که آمادگی انجام  آن 

را دارند دعوت میشود نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

يك باب مغازه تجاری طبق سند مالکيت 211571 شش دانگ عرصه و 
اعيان واقع در پالک ثبتی 750 فرعی از 3740 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 21، قطعه يك به مساحت 53،94 متر مربع با قدرالسهم از عرصه و ساير 
مشاعات و مشتركات به مالکيت شركت تعاونی روستايی دهياران بخش 
زاليان كه در آدرس خيابان مشهد نرسيده به نمايندگی سايپا، كدپستی 
3814759431 واقع است. به مبلغ 24،800،000،000 ريال بر اساس 
 قيمت كارشناسی كانون كارشناسان رسمی دادگستری استان مركزی

ضمانت نامه شركت در مزايده يك فقره چك تضمين شده بانکی به مبلغ 
1،240،000،000 ريال 

 عنوان مزايده و
 مبلغ تضمين

شهر توره روبه روی بانك صادرات  دفتر شركت تعاونی توسعه روستايی 
دهياران بخش زاليان  محل توزيع اسناد

از تاريخ چاپ دوم آگهی به مدت ده روز كاری  زمان توزيع اسناد

نهايتا يك هفته بعد از بازگشايی، و برنده می بايست حداكثر ظرف يك 
هفته پس از اعالم نسبت به انجام امورات بعدی اقدام نمايد.

 تاريخ ابالغ  
و اعالم برنده

شهر توره روبه روی بانك صادرات  دفتر تعاونی توسعه روستايی دهياران 
بخش زاليان دهياران 

 محل تعيين اسناد 
و زمان بازگشايی

1(هزینه نشر آگهی ،کارشناسی و غیره برعهده برنده مزایده میباشد.
2(سپرده برندگان اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

3(مبلغ مورد مزایده بصورت یکجا و پس از برنده شدن متقاضی دریافت خواهد شد.
4(شرکت تعاونی  در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

5(در صورت تساوی قیمت، الویت با اعضا و سهامداران شرکت یا دهیاران، و درصورت تساوی 
بین اشخاص ثالث، برنده توسط قرعه کشی مشخص می گردد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/24

شرکت تعاونی توسعه روستایی دهیاران بخش زالیان


