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كارشناس مسائل منطقه گفت: 
سفر رئيس جمهورى عراق به ايران 
مى تواند موتور محركه  توافقات قبلى 
ميان دو طرف از جمله تفاهمات در 
خصوص تامين امنيت مرزها و توسعه 
تعامالت تجارى باشـــد و موجبات 
تســـريع و به نتيجه رسيدن آن ها را 
فراهم آورد.سيد رضا صدرالحسينى، 
كارشناس مسائل منطقه در گفتگو با 
خبرنگار سياست خارحى ايرنا درباره 
مهمترين دســـتاوردهاى سفر رئيس 
جمهورى عراق به ايران، اظهارداشت: 
يكى از مهمترين دستاوردهاى سفر 
آقاى عبداللطيف رشيد به جمهورى 
اسالمى ايران تعميق روابط دوجانبه 
و يك پيروزى براى سياست خارجى 
همسايگى ايران است. در واقع يك 
گام ديگر بـــه هدف گذارى كه در 
نقشه راه سياســـت خارجى انجام 
شـــده بود نزديك شديم و اين شايد 
باعث خوشحالى دوستان در منطقه 
و نگرانى دشمنان به ويژه براى رژيم 
صهيونيستى و آمريكايى ها باشد.اين 
كارشناس مســـائل منطقه ادامه داد: 
در واقع مهمترين دستاورد از لحاظ 
معنوى پيشـــرفت در حوزه نقشه راه 
سياست خارجى يعنى تحكيم روابط، 
افزايش همكارى ها و تعميق روابط 
بين كشـــورهاى همسايه ايران است 
كه در نقشـــه راه سياست خارجى 
دولت ســـيزدهم بر آن تاكيد شده 
است.صدرالحسينى عنوان كرد: اين 
سفر مى تواند در حوزه مسائل «توسعه 
تعامالت تجـــارى» براى دو طرف 
تاثيرگذارى الزم را داشـــته باشد، در 
واقع اين ســـفر مى تواند در راستاى 
سرعت يابى توافقات گذشته، تعامالت 
تجارى اقتصادى، گردشـــگرى و در 
حوزه مســـائل مورد عالقه فى مابين 
بسيار موثر واقع شود و حتماً مى تواند 
زمينه اى براى گســـترش روابط در 
حوزه مسائل تجارى و اقتصادى باشد.
وى تاكيد كرد: نبايد اين مساله را از 
نظر دور داشت كه با توجه به هيات 
همراه رئيس جمهورى عراق در سفر 
به ايران كه دبير شوراى عالى امنيت 

ملى اين كشـــور هم همراه رئيس 
جمهورى اين كشور بود، در ارتباط 
با مسائل مرزى، «مقابله با تروريسم» 
و در ارتبـــاط با موضوعات امنيت 
منطقه، گفتگوهاى بسيار دوستانه و 

صميمانه اى انجام گرفت و توافقاتى كه 
در اين زمينه انجام شده است، باعث 
سرعت گرفتن عملياتى شدن آن مى 
شود.اين كارشناس مسائل منطقه گفت: 
اين ســـفر مى تواند موتور محركه ى 
توافقات قبلى باشد و موجبات تسريع 
و به نتيجه رسيدن آن را فراهم آورد.

صدرالحسينى تاكيد كرد: البته نبايد 
فراموش كرد كه در اين رابطه، بعد از 
روى كار آمدن دولت آقاى السودانى 
و رياست جمهورى آقاى عبداللطيف 
رشـــيد، اقدامات قابل توجهى انجام 
شـــده است و آنها تالش كردند كه 
مرز شمالى خودشان را با مرز غربى 
جمهورى اسالمى كه در «استان هاى 
ُكردنشين عراق» است تقويت كنند و 
اجـــازه ندهند كه از اين مرز، امنيت 
جمهورى اسالمى توسط تروريست ها 
مورد آسيب قرار گيرد.وى ادامه داد: 
اين موضوع در دهه هاى گذشته وجود 
نداشت؛ يعنى در حقيقت دولت آقاى 
ســـودانى و عبداللطيف رشيد تالش 
زيادى كردند تا بتوانند «امنيت مرزهاى 
مشترك بين ايران و عراق» را توسط 
ستاد كل نيروهاى مسلح تامين كرده و 

نيروهاى كمكى براى مرزداران شمال 
كشورشـــان اعزام كنند. پيشمرگانى 
كه فقط از فرماندهى اقليم دســـتور 
مى گرفتند تابعى از ارتش و مرزدارى 
مركزى عراق شدند و به اين ترتيب، 

در طول چند ماه گذشـــته كه دولت 
جديد در عراق سر كار آمده ما هيچ 
گزارش ناامنى را در اين منطقه مشاهده 
نكرديم.صدرالحسينى گفت: بنابراين 
عراقى ها در ارتباط با تفاهمات امنيتى 
همراهى قابل توجه داشـــتند و آقاى 
عبداللطيف رشيد هم مى تواند به اين 
امنيت در مرزهاى ما كمك شـــايانى 
كند.وى تاكيد كرد: نكته ديگرى كه 
مى توان در حوزه پيامدهاى سفر رئيس 
جمهور عراق به ايران پرداخت، مساله 
«آب هاى مرزهاى» فى مابين و حق 
آبه هايى است كه كشور ايران و عراق 
بايد از ورودى مرزهاى تركيه دريافت 
كنند و همچنين اين مسئله مى تواند 
در رودهاى مرزى دو كشـــور ايران 
و عراق تاثيرگذارى مستقيم بر روى 
مسائل كشاورزى دو طرف داشته باشد 
و همين موضوع «رونق كشاورزى» 
بـــه امنيت مرز و همچنين به تحكيم 
روابط كمك شايانى خواهد كرد.اين 
كارشناس مسائل منطقه در پايان خاطر 
نشان كرد: اين رفت و آمدها و سفرها 
قطعاً مى تواند براى حفظ امنيت و ثبات 

منطقه نيز بسيار موثر باشد. 

ايران و عراق در مسير توسعه روابط

 * سفر رئيس جمهورى عراق به ايران مى تواند موتور محركه  توافقات 
قبلـى ميـان دو طرف از جمله تفاهمـات در زمينه تامين امنيت مرزها و 
توسـعه تعامالت تجارى باشـد و موجبات تسريع و به نتيجه رسيدن 

آنها را فراهم آورد
* نبايد فراموش كرد كه بعد از روى كار آمدن دولت آقاى السـودانى و 
رياسـت جمهورى آقاى عبداللطيف رشـيد، اقدامات قابل توجهى انجام 
شـده اسـت و آنها تالش كردند كه امنيت  مرز شـمالى خودشـان را با 

مرزهاى ايران تقويت كنند 

 خريداران نفت ارزان قيمت اقليم كردستان عراق بعد از 
توقف اجبارى صادرات نفت اين منطقه دچار بحران جدى 
خواهند شد ؛به ويژه اروپايى ها و اسرائيل كه طى چند سال 

گذشته خريداران ثابت نفت اين منطقه بوده اند. 

حليمه ماليى، كارشناس مسائل عراق در يادداشتى براى 
خبرگزارى مهر نوشت: با حكم دادگاهى در پاريس، پرونده 
صادرات نفت اقليم كردستان عراق به نفع دولت بغداد بسته 
شد. اين حكم، اربيل و خريداران نفت ارزان قيمت كردستان 
عراق؛ از جمله اسرائيل را درگير تنش هاى سياسى و اقتصادى 
گسترده كرده است. اربيل 9 سال پيش در واكنش به پرداخت 
نكردن سهم اقليم از بودجه عمومى كشور عراق و خوددارى 
بغـــداد از واريز حقوق كارمندان اين منطقه، بدون توجه به 
دولت مركزى اقدام به استخراج مستقل نفت، بازاريابى، عقد 
قرارداد با مشتريان، فروش و صادرات نفت و گاز كرد. اين 

تصميم چالش برانگيز سر آغاز يكى از جدى ترين اختالفات 
ميان دولت مركزى و حكومت اقليم كردستان عراق شد. اگرچه 
طبـــق راى دادگاه فدرال عراق و قانون نفت و گاز تصويب 
شده در پارلمان اين كشور، منطقه اقليم كردستان عراق موظف 
است نفت خود و ميدان هاى مناطق مورد مناقشه در كركوك 
را به شـــركت بازاريابى و فروش نفت دولت عراق (سومو) 
تحويل دهد اما در اين مدت، نفت اقليم كردستان عراق طبق 
يك توافق بلند مدت به تركيه صادر و از بندر جيحان توسط 
شركت هاى بزرگ فعال در حوزه انرژى مانند پتراكا، ترافيگورا، 
ويتول، گروه انرژى مركوريا به كشورهاى اروپايى و چند كشور 
آسياى شرقى و از طريق دالل ها و قاچاقچى هاى بين المللى 

به اسرائيل فروخته مى شد.
بعد از اعالم حكم دادگاه فرانسه در پرونده شكايت عراق 
كه صادرات نفت به بندر جيحان تركيه را متوقف و دولت 
آنكارا به جرم تسهيل در فروش غير قانونى نفت اقليم كردستان 
به پرداخت 1/5 ميليارد دالر خسارت محكوم كرد؛ اوضاع در 
هم پيچيده اقليم كردستان عراق با فشارهاى تركيه و دولت 
مركزى عراق بيش از پيش مبهم و تنش زا شده است. از يك 
سو تمام قراردادهاى نفتى اقليم كردستان عراق با شركت هاى 
خارجى مستقر در اقليم كه در زمينه هاى استخراج، فروش و 
صادرات نفت و گاز فعاليت داشته اند غيرقانونى و فاقد اعتبار 
خواهد بود. اين در حالى است كه پنج شركت نفتى خارجى 
دى ان او، جنل انرژى، گولف كى ستون،NKN و شاماران 
سرمايه گذاران در زمينه نفت و گاز اقليم كردستان به حكومت 
اقليم كردستان عراق اولتيماتيوم داده اند اگر صادرات و فروش 
نفت استخراجى آنها در كوتاهترين زمان از سر گرفته نشود 
تمام مطالبات خود را به اجرا خواهند گذاشت و اربيل موظف 
است خسارت ناشى از لغو قراردادهاى سرمايه گذارى را در 

اسرع وقت و تماما به آنها پرداخت كند.
طى يك ماه گذشته حزب حاكم بر اقليم كردستان عراق 
به رهبرى بارزانى ها توانست در يك توافق نيم بند با محمد 
شياع سودانى نخست وزير عراق در خصوص سهم اقليم از 
بودجه جارى كشـــور و شايعه پراكنى هاى رسانه اى در مورد 

صـــادرات دوباره نفت اقليم در كوتاهترين زمان، تا حدودى 
افكار عمومى اقليم كردستان عراق را از شكست در پرونده 
صادرات نفت دور كند؛ اما پيامدهاى منفى توقف صادرات 
نفت اقليم كردستان عراق كه فقط در سال 2022 مبلغ 12ميليارد 
و 784 ميليون و 353 هزار و 956 دالر براى حكومت اقليم 
درآمد داشته است جدى تر از آن است كه بشود با وعده هاى 
رسانه اى پنهان كرد. در حالى كه رسانه هاى وابسته به حزب 
حاكـــم اقليـــم اعالم كرده بودند فقط چند روز بعد از توافق 
با ســـودانى صادرات از سر گرفته مى شود تاكنون و بعد از 
گذشت چند هفته هيچ اقدام عملى صورت نگرفته است و 
سه كشتى از پنج كشتى حمل ونقل نفت خام اقليم كردستان 
كه در بندر جيحان تركيه پهلو گرفته بودند بعد از نااميدى از 
صادرات دوباره نفت اقليم، بندر را ترك كردند و اين نشان 
مى دهد كه به اين زودى صادرات نفت اقليم كردســـتان از 
سرگرفته نخواهد شد. كارشناسان حوزه اقتصاد خسارت ناشى 
از توقف صادرات نفت براى اقليم كردستان عراق را فقط در 
مدت يك ماه گذشته رقمى بيش از 850 ميليون دالر تخمين 
زده انـــد كه اگر اين روند ادامه پيدا كند احتمال بحران براى 

اقليم كردستان دور از انتظار نخواهد بود. 
يكى ديگر از تنش هاى سياسى و اجتماعى اقليم كردستان 
عراق اختالفات داخلى و حزبى و به ويژه تقابل ريشـــه دار 
و عمقى ميان اتحاديه ميهنى و حزب دمكرات دو شـــريك 
اســـتراتژيك روزگار گذشته و دشـــمنان كنونى است. اين 
اختالفات تا جايى پيش رفته است كه چند ماه گذشته قباد 
طالبانى معاون نخســـت وزير اقليم و وزراى كابينه كه عضو 
اتحاديه ميهنى هستند در هيچ يك از جلسات شركت نكردند 
و حكومت را تحريم كرده اند، مسئوالن و رهبران دو حزب 
حاكم بر اقليم آشـــكارا در رسانه هاى خود دست به تهديد 
و تخريب و رسانه اى كردن فسادهاى مالى يكديگر به ويژه 
در پرونده هاى نفتى زده اند. اين تنش ها كه بيشتر مردم اقليم 
كردســـتان عراق به مثابه جنگ زرگرى به آن مى نگرند و بر 
اين باوراند كه دو حزب حاكم فقط براى سهم خواهى بيشتر 
از ثروت و منابع اقليم اختالف دارند و نه براى احقاق حق 

ملت؛ مى تواند مانند يك بمب ساعتى موجوديت سياسى اقليم 
كردستان عراق را تهديد كند، مسأله اى كه بارها كارشناسان و 

ناظران سياسى عراق در مورد آن هشدار جدى داده اند.
تنش اجتماعى ديگرى كه اقليم كردستان عراق در آينده 
نزديك با آن دست به گريبان خواهد شد آشكار شدن فسادهاى 
مالى در پرونده هاى صادرات و فروش نفت است كه بارها 
نمايندگان وابسته به احزاب اپوزيسيون اقليم كردستان عراق از 
آن پرده برداشته اند؛ چون دولت بغداد اعالم كرده است تمام 
پرداختى ها، بدهى و درآمدهاى حاصل از فروش نفت و گاز 
اقليم كردستان عراق در 9 سال گذشته بايد توسط بازرسان 
وزارت نفت و اقتصاد عراق مورد بازبينى و بررسى كارشناسى 

قرارگيرد و نتايج آن شفاف سازى شود.
اين پيامدهاى منفى فقط براى اقليم كردستان عراق  نبوده 
است و خريداران نفت ارزان قيمت اقليم كردستان هم دچار 
بحران خواهند شد به ويژه اروپايى ها و اسرائيل كه طى چند 
سال گذشته خريداران ثابت نفت اين منطقه بوده اند. براساس 
اطالعاتى كه شركت حسابرسى «ديلويت» منتشر و رسانه هاى 
كردى بازنشـــر داده اند دولت اقليم كردستان در سال 2022 
مقدار 145 ميليون و 511 هزار بشكه نفت از طريق لوله هاى 
نفتى كردستان و در بندر جيحان تركيه فروخته است. دولت 
اقليم نفت خود را 13دالر كمتر از قيمت جهانى فروخته است. 
اين ارزان بودن نفت اقليم كردستان عراق براى قاچاقچى ها و 
دالالن بين المللى حوزه نفت وسوسه انگيز است و مشترى هاى 

ثابت اقليم بوده اند.
اطالعات دريافتى مربوط به فروش نفت اقليم كردستان 
طى سال هاى 2018-2023 نشان مى دهد كه مجموع صادرات 
روزانه نفت اقليم كردستان به اسرائيل 2 ميليون و 935 هزار 
بشكه بوده است . كشورهاى اروپايى 76 درصد از خريداران 
نفت اقليم هستند ايتاليا 34 درصد، يونان 20 درصد و اسرائيل 
12 درصد و كشـــور چين 7 درصد نفت از اقليم كردســـتان 
خريدارى كرده اند. صادرات متوقف شده نفت اقليم كردستان 

نيم درصد از كل صادرات جهان اســـت و اگرچه هيچ كدام 
از خريداران نفت اقليم كردســـتان عراق با اين توقف دچار 
بحران جبران ناپذير نخواهند شد، اما كشورهاى اروپايى كه 
به علت حمايت از جنگ اوكراين و تحريم روسيه به نفت 
و گاز روس ها دسترسى آسان ندارند و همچنين تل آويو كه 
دچار بحران داخلى و به فروپاشى اقتصادى و سياسى نزديك 
شده است از اين توقف نگران و تا پيداكردن جايگزين براى 
نفت ارزان اقليم كردســـتان با بحران جدى سوخت روبرو 

خواهند بود.

 پيامدهاى توقف صادرات نفت اقليم كردستان؛اسرائيل بازنده بزرگ نفتى

 * اطالعـات دريافتـى مربـوط بـه فروش نفـت اقليم 
كردسـتان طى سـال هاى 2018 تا 2023 نشان مى دهد 
كـه مجموع صـادرات روزانه نفت اقليم كردسـتان به 

اسرائيل 2 ميليون و 935 هزار بشكه بوده است
*در حالـى كـه رسـانه هـاى وابسـته به حـزب حاكم 
اقليـم اعـالم كـرده بودند فقط چند روز بعـد از توافق 
با السـودانى صادرات از سـر گرفته مى شود، تاكنون 
و بعـد از گذشـت چند هفته هيچ اقـدام عملى صورت 
نگرفته اسـت و 3 كشـتى از 5 كشـتى حمل ونقل نفت 
خام اقليم كردسـتان كه در بندر «جيحان» تركيه پهلو 
گرفتـه بودنـد بعـد از نااميـدى از صـادرات، بنـدر را

 ترك كردند

*دولت اقليم كردسـتان عراق 9 سـال پيش در واكنش 
به پرداخت نكردن سهم اقليم از بودجه عمومى كشور 
عـراق و خـوددارى بغداد از واريز حقوق كارمندان اين 
منطقه، بدون توجه به دولت مركزى اقدام به استخراج 
مسـتقل نفـت، بازاريابـى، عقد قـرارداد با مشـتريان ، 

فروش و صادرات نفت و گاز كرد
*كارشناسـان حوزه اقتصاد خسـارت ناشى از توقف 
صـادرات نفـت براى اقليم كردسـتان عـراق را فقط در 
مـدت يـك ماه گذشـته رقمى بيـش از 850 ميليون دالر 
تخميـن زده اند كه اگر اين رونـد ادامه پيدا كند، احتمال 
بحران براى اقليم كردستان دور از انتظار نخواهد بود

آگهى تغييرات 
شركت آفتاب بام شرق دليجان سهامى خاص 

به شناسه ملى 14003958463به شماره ثبت1493 
مورخ  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1402/01/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زيان شركت منتهى به 1401/12/29مورد تصويب قرار گرفت. 
مجتبى رضوى به شماره ملى 0579723259 به سمت بازرس 
اصلى وحامد اكبرزاده به شماره ملى 1263392148 به عنوان 

بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مركزى

 مرجع ثبت شركت ها و موسسـات غيرتجارى دليجان 
(1482222)

********
آگهى تغييرات 

شركت سهامى خاص عمران شهر جديد رامشار
 به شناسه ملى 10500039930 و به شماره ثبت 830 

مورخ  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1401/04/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد صورت هاى مالى سال 
مالى منتهى به 1400/12/29 ، شامل صورت سود و زيان ، صورت 
وضعيت مالى ،صورت تغييرات در حقوق مالكانه ، صورت جريان 
هاى نقدى و يادداشت هاى همراه و عملكرد هيات مديره را مورد 
تصويب قرارداد . سازمان حسابرسى به عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس قانونى شركت براى سال مالى منتهى به 1401/12/29 
روزنامه  عنوان  به  ايران  يا  اطالعات  روزنامه   . گرديد  انتخاب 

كثير االنتشار براى درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد .
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سيستان و بلوچستان
 اداره ثبت شركت ها و موسسـات غيرتجارى زاهدان 
(1482516)

آگهى تغييرات 
شركت سهامى خاص توليدى مهندسى نيتل پارس 

به شناسه ملى 10103675328 و به شماره ثبت 39492 
 1402/01/14 مورخ  هيئت مديره  صورتجلسه  استناد  به 
فاطمى به  محمد على  سيد  آقاى  شد  اتخاذ  تصميمات ذيل 
شماره ملى: 2559167883 به سمت رئيس هيــأت مديــره و 
آقاى سيامك كيان به شماره ملى: 3732360717 به سمت نائب 
رئيس هيــأت مديــره وآقاى فرشيد نوربخش به شماره ملى: 
4839416192 به سمت عضو هيــأت مديــره و مديرعامل 
انتخاب شدند كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت با امضاء 
مديرعامل و يكى از اعضاى هيــأت مديــره همراه با مهر شركت 
و در غياب مديرعامل، با امضاء رئيس هيــأت مديــره به تنهايى 
همراه با مهر شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاء مديرعامل 
همراه با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد. حدود اختيارات خود در 
بندهاى-1 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 18 - 19و 25 از ماده 
14 اساسنامه را به مديرعامل(آقاى فرشيد نوربخش) تفويض نمود 
و بر اساس آن ، هيــأت مديــره اختيار شركت در كليه مناقصات 
و مزايده ها و تاييد و امضاى پيشنهادات فنى ، مالى و كليه اسناد 
مربوط به مناقصات و مزايده ها و هرگونه مكاتبات فنى و مالى را به 
مديرعامل(آقاى فرشيد نوربخش) تفويض نمود. بنابراين امضاى 
مديرعامل همراه بامهر شركت جهت تاييد كليه اسناد و مدارك 

مربوط به موارد تفويض شده به تنهايى كفايت مى نمايد
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان فارس

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شيراز 
(1483797)

آگهى تغييرات
 شركت سهامى خاص 

پارس كيهان 
به شناسه ملى 

 10860669680
و به شماره ثبت 3113 

ــه  ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ــادى  ع ــى  عموم ــع  مجم
ــورخ  ــاده م ــور فوق الع بط
ــات  1401/10/28 تصميم
ــاى پويا  ــد آق ذيل اتخاذ ش
ــماره ملى  ش ــه  ب ــى  حلوائ
ــمت  0021407630 به س
ــى هيئت مديره  ــو اصل عض
ــخ 1403/10/28  ــا تاري ت
ــيوائى به  ــاهرخ ش ــاى ش آق
شماره ملى 0071418466 
ــس  ــب رئي ــمت ناي ــه س ب
ــخ  تاري ــا  ت ــره  هيئت مدي
ــاى قادر  1403/10/28 آق
فرجى ديزجى به شماره ملى 
ــمت  1709784237 به س
ــى هيئت مديره تا  عضو اصل
ــخ 1403/10/28 آقاى  تاري
مسعود رسولى به شماره ملى 
ــمت  1860245331 به س
ــى هيئت مديره  ــو اصل عض
ــخ 1403/10/28  ــا تاري ت
ــى به  ــد حلوائ ــاى محم آق
شماره ملى 6619792545 
ــل و  ــمت مديرعام ــه س ب
رئيس هيئت مديره تا تاريخ 
ــاب  انتخ  1403/10/28
ــه اوراق بهادار  گرديدند كلي
ــالمى  ــداور وعقود اس و تعه
ــر عامل اقاى  ــا امضاى مدي ب
داراى  ــى  حلوائ ــد  محم
ــى6619792545  كد مل
ــت مالى(خزانه دار)  ومعاون
ــعود كرامت  ــيد مس اقاى س
ــى  كد مل داراى  ــدر  مقت
ــتركا“  2630018679 مش
بهمراه مهر شركت و مكاتبات 
عادى و ادارى با امضاى مدير 
عامل منفرداً  معتبر ميباشد

اداره كل ثبت اسناد 
و امالك استان 
خوزستان

 اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى 
اهواز (1482167)

شـركت كشـت و صنعت و مجتمع شير و گوشـت محياء 
درنظردارد تعدادي از خودروهاي سواري و وانت، ماشين آالت و 
ادوات كشاورزي مازاد و مقدار حدود 200 تن ضايعات آهن آالت 
خود را به شـــرح جدول ذيل از طريـــق مزايده عمومي به فروش 
رســـاند. لذا از متقاضيان دعوت مي گردد از تاريخ نشـــر آگهي 
جهت رؤيت اقالم مورد مزايده و اطالع از شـــرايط مزايده به دفتر 
مركزي شركت به آدرس: استان قزوين، كيلومتر 15 جاده قديم 
آبيك به قزوين، دهســـتان كوهپايه شرقي، جاده زرگر، مجتمع 
كشـــاورزي كوثر مراجعه و يا با تلفن: 02166282060 و همراه 

09104599019 (آقاي همايون فر) تماس حاصل نمايند.
جلسه مزايده روز چهارشنبه مورخ 1402/03/17 رأس ساعت 
10 صبح در محل دفتر مركزي شـــركت واقع در استان قزوين، 
كيلومتر15 جاده قديم آبيك به قزوين، دهستان كوهپايه شرقي، 

جاده زرگر، مجتمع كشاورزي كوثر برگزار خواهد شد.
الزم به ذكر اســـت مهلت ارائه پيشنهاد قيمت تا ساعت 10 صبح 

مورخ 1402/03/17 مي باشد.
شركت محياء در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات در هر يك 

از ا قالم مزايده مختار است.
5درصد قيمت پيشـــنهادي به عنوان سپرده شركت در مزايده 
تعيين گرديده كه مي بايست به حساب شماره 850432884 يا 
 IR160160000000000850432884 شماره حساب شبا
بانك كشاورزي شعبه آبيك واريز شده و فيش بانكي آن به همراه 

پاكت پيشنهاد قيمت تحويل امور ادراي شركت گردد.

ا ش گ ش

آگـهـي مـزايـده
تعدادشرحرديف
يك دستگاهپيكان سواري مدل 11382
يك دستگاهوانت مزدا دوكابين مدل 285
دو دستگاهتراكتور 3950
يك دستگاهتراكتور 4942
پنج دستگاهتراكتور 5285
دو دستگاهتراكتور 6240
يك دستگاهگاو آهن 3 خيش كششي7
يك دستگاهتريلر 4 چرخ 3 تني8
يك دستگاهگاو آهن دوطرفه 4 خيش9
پنج دستگاهرتيواتور10
دو دستگاهشعله افكن كششي11
يك دستگاهفيدر كششي گاوانه قرمز رنگ12
دو دستگاهموور بشقابي13
يك دستگاهكودپاش سانتريفوژ14
يك دستگاهخطي كار همداني15
يك دستگاهريك16
يك دستگاهو گاو آهن 2 خيش سوار17
200 تنضايعات آهن آالت18


