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میدان گازی مختار یاســوج با تولید بیش 
از 20 میلیــارد مترمکعب گاز طبیعی ذخیره 
شــده یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی در 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد است که بنا به 
گفته نماینده وقــت بویراحمد در مجلس به 
گاز  میدان ذخیره ســازی  عنوان چهارمیــن 
طبیعی کشور به ثبت رسیده است. به گزارش 
ایلنا از یاسوج، مســئوالن استان کهگیلویه و 
بویراحمــد از نماینــدگان مــردم در مجلس 
گرفته تا مسئوالن ارشد تصمیم گیر، راجع به 
میدان گازی مختار یاسوج  در 9 ساله گذشته 
هرچــه می گویند وعده ای بیش نیســت.نام 
میدان گازی مختار بویراحمد در کنار میدان 
آزادگان )استان خوزستان(، میدان گازی آغار، 
میدان گازی بستک، میدان گازی بندوبست، 
پارس  گازی  میــدان  بی بی حکیمه،  میــدان 
جنوبــی، میدان گازی پارس شــمالی،میدان 
گازی عســلویه و دهها میدان گازی دیگر در 
فهرســت میادین گازی ایران به ثبت رسیده 
اســت. میدان گازی به مخــزن طبیعی گاز 
طبیعی می گویند که در طی میلیون ها ســال 
در اثر فعل و انفعاالت شیمیایی بر روی بقایای 
جانــداران مدفون شــده در زمیــن به وجود 
می آیــد. این میادین را می توان اغلب در کنار 

میادین نفتی یافت.
28 فروردین ماه 1391  خبر کشــف یک 
میــدان گازی در منطقه مختار شهرســتان 
بویراحمد اســتان کهگیلویــه و بویراحمد بر 
روی تلکس هــای خبری قــرار گرفت و البته 
با انتشــار این خبر، بســیاری از جوانان بیکار 
و خانواده های آنان بــه آینده نزدیک امیدوار 
شدند.در آن زمان مدیرعامل وقت شرکت گاز 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد بــا بیان اینکه 
میدان گازی مختار یاســوج با تولید بیش از 
20 میلیــارد مترمکعــب گاز طبیعی ذخیره 
شــده یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی در 
استان محسوب می شــود، اظهار داشت: گاز 
ذخیره شده در این میدان گازی می تواند گاز 
طبیعی مورد نیاز استان های فارس، کهگیلویه 
وبویراحمد و بخشــی از استان های همجوار از 
جمله اصفهــان و چهارمحال و بختیاری را تا 

100 سال آینده تامین کند.
هوشــنگ صیدالــی  گفت: بــا توجه به 
فعالیت ها و بررســی های انجام شــده دراین 
منطقه اکنــون افزون بــر 100 مخزن مورد 
مطالعه قــرار گرفته و با آغــاز اجرای ذخیره 
سازی این میدان گازی ضرورت ایجاد صنایع 
تبدیلــی کوچک و ایجاد پتروشــیمی در این 
منطقه بیش از گذشــته احســاس می شود. 
غالم محمد زارعــی   نماینده وقت بویراحمد 
در مجلس شــورای اســالمی هم در آن سال 
و در روز هشــتم مهرماه 1391 یعنی شــش 
ماه بعد از اکتشــاف میــدان گازی مختار، با 
اشــاره به ذخیره 20 میلیاردی میدان گازی 
مختار در یاسوج گفت : با آغاز اجرای ذخیره 
سازی میدان گازی مختار یاسوج، فرصت های 
اشــتغال برای یک هزار نیروی تحصیلکرده و 
متخصــص منطقه نیز فراهم می شــود.او که 
عضو کمیســیون صنعت و معدن مجلس نهم 
بود از وضعیت بیکاری اسفناک جوانان حوزه 
انتخابیــه خود اظهار نگرانی می کند و تصریح 
کرد: در یک خانواده در منطقه بویراحمد 10 

نفر تحصیلکرده بیکار وجود دارد.
نماینده بویراحمد در خانه ملت ســه سال 
بعــد در روز هفدهم تیرمــاه 1394 باز تکرار 

می کنــد که یکــی از کارهای مهــم عمرانی 
شهرســتان بویراحمــد مطرح کــردن پروژه 
میدان گازی مختار اســت که بعد از ســال ها 
تالش، اکنون کشــور ما از حیث برداشــت ها 
از همســایگان خود در حال پیشــی گرفتن 
اســت و باید با میدان گازی مختار گامی بلند 
برای برداشــت هر چه بیشتر از منابع داخلی 
برداریم.زارعی به سرمایه گذاری 100 تا 150 
میلیــون دالری در این پــروژه گازی و دیدار 
خــود با وزیر نفت و قانع کــردن بیژن زنگنه 
برای ســرمایه گذاری در این میدان اشــاره و 
اظهار داشــت:  مطالعات فاز اول میدان گازی 
مختار تمام شــده و مطالعات فاز دوم آن هم 

آغاز خواهد شد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اسالمی  در همان زمان و در پاسخ به 
رسانه ها که از او درباره آخرین وضعیت میدان 
گازی مختــار  پرســیده بودند، خاطرنشــان 
می کند: میــدان گازی مختار میدان بســیار 
عظیمی  اســت تا کوه هــای »کازرون کماره« 
ادامه دارد ولی مرکز آن اینجاســت. زارعی با 
بیان این که مطالعات فــاز یک آن به صورت 
ناتمام انجام شده اســت، افزود: در نخستین 
دوره نمایندگی ام یعنی دوره نهم میدان گازی 
مختار را از اولویــت چهاردهم وزارت نفت با 
متقاعد کردن مسئوالن ارشد این وزارتخانه به 
اولویت آوردیم.این نماینده مجلس  چهارمین 
با اشــاره به ضرورت مطالعات امکان سنجی و 
دهم  مجلس  در  اظهارداشت:  ظرفیت سنجی، 
نیز با تالش های انجام شــده ایــن مهم را به 
اولویت یک آوردیــم و در واقع مصوبه هیأت 
مدیره نفــت و گاز را گرفتیم تا مطالعات فاز 
تکمیلی انجام شــود و بتوانیم سرمایه گذاری 

400 میلیون دالری انجام شود.
وی در پاســخ به این که سرمایه گذاری در 
این میدان توســط دولت یا بخش خصوصی 
باید انجام شــود؟ ادامه داد: وزارت نفت باید 
مقدمــات و کارهای ســرمایه گذاری را انجام 
دهد و دنبال هســتیم وارد فاز اجرایی شــده 
که البتــه باید بحث های فنی رعایت شــود.
زارعــی با بیان اینکه مصوبــه هیأت مدیره را 
گرفته ایــم، تاکید کرد: ایــن موضوع همچون 

خودروی خریداری شــده می مانــد که تنها 
باید راننده بنشــیند و خودرو را حرکت دهد.

نماینده بویراحمد و دنا در گفت وگو با ایلنا در 
روز 24 مردادماه 1394 از به ثبت رســیدن 
میــدان گازی مختــار بویراحمد بــه عنوان 
چهارمین میدان ذخیره سازی کشور هم خبر 
می دهد و یادآورشد: میادین مهم ذخیره سازی 
گازی کشور از ســوی وزارت نفت معرفی که 
میدان گازی مختار در شهرســتان بویراحمد 
به عنوان چهارمین میدان ذخیره ســازی گاز 
طبیعی کشــور به ثبت رسیده است.زارعی با 
بیــان اینکه با پیگیری های مســتمری که از 
ســوی خودم در مجلس شورای اسالمی انجام 
گرفت این مهم بوقوع پیوســته اســت، اظهار 
کرد: میدان گازی مختار دارای حجمی معادل 
11 میلیارد مترمکعب است.نماینده بویراحمد 
و دنا در مجلس افزود: ســال اکتشاف میدان 
گازی مختار بویراحمد مربوط به سال 1990 
میــالدی بــوده و اکنون عملیات توســعه ای 
آن در برنامه توســعه گاز کشــور قرار گرفته 
و امیــدوارم فــازم دوم میــدان گازی مختار 
بویراحمد در ســال جاری آغاز شود.زارعی در 
مهرماه 1396 برای چندمین بار به رســانه ها 
گفت: میــدان گازی مختار را در یک مطالعه 
تکمیلی قرار دادیم که با تکمیل این مطالعات 
در مرحله توسعه در میدان گازی قرار خواهیم 
گرفت و با توســعه میدان گازی امیدواریم به 

اشتغال مورد نظر می رسیم.
پانزدهــم تیرمــاه 1397 در  وی در روز 
همایش روز دهیاری هــا که در محل اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و با حضور آیت اهلل 
ملک حســینی نماینده ولی فقیــه، فرماندار 
بویراحمــد و جمعــی از مســئوالن اســتان 
برگــزار شــد، این بــار نیز از میــدان گازی 
بــرداری می کند.عضو  پرده  بویراحمد  مختار 
کمیسیون صنعت و معدن مجالس نهم و دهم 
شورای اســالمی در آن روز از خوشحالی خود 
همانند روز هفدهم تیرماه 1394 در نشســت 
با »زنگنه« وزیر نفت سابق باز سخن می گوید 
و اظهار داشــت: خوشــحالم که میدان گازی 
مختار یاســوج بــر روی مانیتورینگ وزارت 
نفت نام این پتروشیمی حک است.زارعی این 

بار در روز بیســت و یکــم تیرماه 1397 و در 
جمع رسانه ها می گوید:  بهره برداری از میدان 
گازی مختار با ظرفیت 150  تا 200 میلیون 
دالر ســرمایه گــذاری در اولویت  برنامه های 
وزارت نفت قرار گرفت.هفت سال بعد از اولین 
مصاحبه »زارعی« نماینده بویراحمد و دنا در 
مجلس شــورای اسالمی و وعده های وی برای 
میــدان گازی مختار یاســوج، معاون عمرانی 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید می کند 
که هیــچ اتفاق خاصی برای شــروع عملیات 
اجرایی و اکتشاف میدان گازی مختار یاسوج 

در برنامه ششم توسعه رخ نمی دهد.
»عزیــز فیلی« بــه رســانه ها در روز دوم 
شــهریورماه 1398 راجــع به میــدان گازی 
مختار یاســوج می گوید:  میدان گازی مختار 
براســاس اطالعاتــی که ما کســب کرده ایم 
از طرح های ملی اســت و در بخش اســتانی 
قــرار نگرفتــه اســت. وی با تاکیــد براینکه 
تصمیمی برای عملیــات اجرایی میدان گازی 
با  مختار گرفته نشــده اســت، اظهارداشت: 
انجــام گرفتــه، کارهای  پیگیری هایــی که 
مطالعاتی آن تقریبا به ســرانجام رسیده ولی 
هیچ برنامه اجرایی براســاس برنامه ششم در 
ارتباط با ایــن میدان گازی به ما اعالم نکرده 
اند و کشــور هم براســاس برنامه های اولویت 
دار پروژه های خــود را اجرایی می کند.معاون 
عمرانی وقت اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد 
اما تاکیدمی کند که تصمیم خاصی درارتباط 
با شــروع عملیات اجرایی میدان گازی مختار 
بویراحمد در کشــور گرفته نشده است. فیلی 
در پاســخ به این سئوال ایلنا که میدان گازی 
مختار چهارمین میدان گازی کشــور است و 
بنــا به گفته »زارعی« نماینده بویراحمد و دنا 
در مجلس شورای اســالمی، عملیات اجرایی 
در این میدان می بایســت تاکنون شروع شده 
می بود؟ هم اظهار داشت: میدان گازی مختار 
دارای ذخیره مناســبی اســت اما در ایران از 
این میادین زیاد وجــود دارد.وی گفت: مثال 
پارس شــمالی دارای ذخایــری عظیم تر از 
پارس جنوبی اســت اما چــون االن اولویت با 
پارس جنوبی است عملیات اجرایی و اکتشاف 
و ســایر برنامه های دیگر در این میدان انجام 

گرفتــه و می گیرد. معاون عمرانی اســتاندار 
کهگیلویه و بویراحمد افزود: در پارس جنوبی 
ما با کشور قطر مشــترک و در میدان گازی 
دشت عباس با عراق هم مرز هستیم و میدان 
گازی مختار اگرچه از میادین بزرگ کشوری 
بوده اما در برنامه های آینده دولت خواهد بود 
و بعید می دانم در برنامه ششــم توسعه، اتفاق 
خاصی برای آن اتفاق بیفتد.فیلی گفت: دولت 
برنامه ای برای شروع عملیات اجرایی میدان 
گازی مختار بویراحمد در برنامه ششم توسعه 
ندارد و بنظر می آید در برنامه هفتم این اتفاق 
رخ بدهد اگرچه در همــان برنامه هم معلوم 
نیســت این اتفاق رخ بدهد یــا خیر. مهدی 
روشــنفکر  نماینده بویراحمد، دنا و مارگون 
در مجلس شورای اسالمی در روز سوم تیرماه 
1399 در دیدار با »بیــژن زنگنه« وزیر نفت 
دولت دوازدهم، راه اندازی میدان گازی مختار 

یاسوج را مطالبه مردم است.
جواد اوجی وزیر نفت دولت ســیزدهم در 
نهم مهرماه 1400 در شــورای اداری استان 
کهگیلویه و بویراحمد بــا بیان اینکه با توجه 
به برنامه ریزی های انجام شــده میدان گازی 
مختــار بویراحمــد تا پنج ماه آینــده تعیین 
تکلیف می شــود، گفت: میــدان گازی مختار 
بویراحمد هم اکنون در دست شرکت اکتشاف 
و تولید بوده که به جمع بندی برســد در چند 
مــاه آینده تعیین تکلیف می کنیم.ســیدعلی 
احمدزاده اســتاندار جدید اســتان کهگیلویه 
و بویراحمــد در روز هیجدهم مهرماه 1400 
هم گفت: میدان گازی مختار در شهرســتان 
بویراحمد به اطالع ریاســت جمهوری و وزیر 
نفت رسانده شــد و در صورت راه اندازی این 
پروژه حجم زیادی از اشتغال در استان فراهم 

می شود.
مدیرعامل شــرکت گاز استان کهگیلویه و 
بویراحمــد هم در روز بیســت چهارم مهرماه 
1400 در نشســت رســانه ای در پاســخ به 
ســئوال ایلنــا که ســرانجام میــدان گازی 
مختار یاســوج به کجا خواهــد انجامید؟ هم 
اظهارداشت: مسئولیت اجرای این پروژه مهم 
برعهده اســتان نیســت.رحمان خادم  گفت: 
مسئولیت انجام مطالعات و سایر امورات دیگر 
در ارتباط با این پروژه برعهده شرکت ملی گاز 
بوده و ما در حال پیگیری از ســوی همکاران 
خود برای ســرعت بخشــی به تعیین تکلیف 

شدن آن هستیم.
وی اظهار امیدواری کرد شــرکت ملی گاز 
با شروع عملیات اکتشاف میدان گازی مختار 
یاســوج فرصت های شــغلی متعددی را برای 
جوانان بیکار و تحصیلکرده اســتان کهگیلویه 
و بویراحمــد فراهم کنند.به گــزارش ایلنا از 
یاسوج، میدان گازی مختار بویراحمد در سال 
91 کشــف و قراربود در همان سال های اولیه 
بعد از اکتشــاف، عمالت اجرایی آن شــروع 
شود.باگذشت بیش از 9 سال از اکتشاف این 
میدان عظیــم گازی، هیچ اتفاق خاصی برای 
شــروع عملیات اجرایی آن در منطقه مختار 
بویراحمد رخ نداده اســت.گاز ذخیره شده در 
این میدان گازی می توانــد گاز طبیعی مورد 
نیاز استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و 
بخشی از استان های همجوار از جمله اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری را تا 100 سال آینده 
تامین کنــد. این میــدان در 10 کیلومتری 
یاســوج مرکز اســتان کهگیلویه و بویراحمد 

واقع شده است.

میدان گازی مختار یاسوج، پروژه ای که پس از ۹سال همچنان خاک می خورد  شهردار جدید قزوین منصوب شد
گروه شهرستانها: ناهید نقدی: وزیر کشور، با صدور حکمی»مهدی صباغی« را 
به عنوان شهردار جدید قزوین منصوب کرد.در بخشی از حکم وزیر کشور خطاب به 
»مهدی صباغی« آمده است: با عنایت به منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
و مفاد بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، شایسته است با انتخاب مدیران متعهد و کارآمد 
و برنامه ریزی دقیق، اهداف و سیاست ها را محقق نمائید.پایبندی به اصول و ضوابط 
معماری اســالمی، ایرانی و گسترش نمادهای دین و اخالق، هویت بخشی به سیما 
ومنظر شهرهاو استحکام بناها، رعایت مالک های امانت، دینداری و کفایت و کارآمدی، 
شفافیت فرایندهاو شناخت گلوگاههای فسادخیزو مبارزه جدی با عوامل آن، تسهیل 
و تســریع و انضباط در خدمت رسانی به شهروندان و پوشش فراگیرخدمات شهری، 
رعایت توزیع عادالنه خدمات، امکاناتو نگاه عدالت گستر به اقشار محروم و آسیب پذیر 
با رویکردمحله محوری، توجه اساسی به ظرفیت جوانان و رسیدگی ویژه به امور بانوان، 
ایثارگران، سالمندان، معلوالن مورد تاکید است.همچنین در بخش دیگری از حکم 
شهردار قزوین آمده است: اهتمام جدی و مسئوالنه به توسعه پایدار و حفظ محیط 
زیست و ارتقای فضای سبز شهری، افزایش نشاط و فضیلت های معنوی، فرهنگی و 
اجتماعی، توجه ویژه به آبادانی مراکز فرهنگی، مذهبی و ترویج هنجارهای اسالمی، 
تکریم و حســن سلوک با مردم و جلب اعتماد عمومی، جلب مشارکت های مردمی و 
نوآوری و خالقیت در ارائه خدمات، همکاری متقابل با مسئوالن ملی و محلی به منظور 

تقویت مدیریت شهری کارآمد مورد توجه قرار گیرد.

اجرای پروژه آبرسانی به روستای رودبارسرای
 بخش حویق با مشارکت مردم

گروه شهرســتانها: مدیر امور آبفای تالش امروز گفت: بــا توجه به موقعیت 
توپوگرافی روستای رودبارسرا، به منظور تامین آب شرب سالم و بهداشتی این روستا 
2 بــاب مخزن ذخیره در مجموع به حجم 25 هزار لیتر در 2 نقطه از روســتا نصب 
شــد.حامد آذر افزود: در این پروژه آبرســانی یکهزار متر لوله گذاری خطوط انتقال 
اجرا و یک دســتگاه پمپ و سیســتم تابلوبرق نصب و راه اندازی شد.وی با اشاره به 
رفع مشکالت شبکه قدیم این روستا؛ هزینه اجرای این پروژه آبرسانی را یک میلیارد 
و 700 میلیون ریال ذکر کرد و گفت: بخشــی از این هزینه توسط شورای اسالمی، 
دهیاری و مردم خوب و زحمتکش روستای رودبارسرا تامین شد.آذر تصریح کرد: 2 
قطعه زمین نیز توسط اهالی این روستا جهت احداث تاسیسات آبرسانی اهداء شد.وی 
افزود: با اجرای این پروژه 60 خانوار از نعمت آب آشــامیدنی سالم و بهداشتی بهره 

مند شدند.

نشست مجازی مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس
 با موضوع آبرسانی به شهرستان بیضا

گروه شهرستانها: نشست مجازی مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس و  مدیر 
کل دفتر مطالعات و بررســی های فنی شرکت آبفا کشور با موضوع آبرسانی به شهر 
و روســتاهای شهرستان بیضا از خط دوم آبرسانی ســد درود زن برگزار گردید.علی 
بوستانی مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس  طی ارتباط تصویری با نیر صادقی مدیر 
کل دفتر مطالعات و بررسی های فنی شرکت آبفا کشور و نماینده ی شرکت آب منطقه 
ای استان فارس و همچنین با حضور دالور نوروزی مدیر امور آبفا شهرستان بیضا و 
آرش چوبینه رئیس گروه طراحی و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرکت 
آبفا فارس، طرح آبرسانی به شهر و روستاهای شهرستان بیضا از خط دوم انتقال آب 
سد درود زن را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد. در این نشست ضمن بررسی کامل 
تمامی ابعاد طرح که شامل اجرای 35 کیلومتر خط انتقال به منظور برداشت 161 لیتر 
در ثانیه آب از خط انتقال دوم سد درود زن می باشد، مقرر گردید تا طرح مذکور در 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به تصویب رسیده و جهت تأمین اعتبار و اجرا 

به شرکت آب منطقه ای و شرکت آبفا استان فارس ابالغ گردد.

پیشرفت فیزیكی 64 درصدی
 پست 230 کیلوولت غرب رشت

گروه شهرستانها: پست 20/63/230 کیلوولت غرب رشت با هدف تعدیل بار 
پستهای انتقال مجاور و تقویت شبکه فوق توزیع مرکز استان به بهره برداری خواهد 
رســید.»بهمن داراب زاده« مدیر عامل شــرکت برق منطقه اي گیالن با اعالم این 
مطلب گفت: این پســت با اتصاالت خطوط ارتباطی 230 و 63 کیلوولت با اعتباری 
حدود 300 میلیارد تومان در صورت تامین به موقع نقدینگی قبل از پیک تابســتان 
1402 به بهره برداری خواهد رسید.وی با بیان اینکه این پروژه از نظر مقدار سرمایه 
گذاری بزرگترین پروژه شرکت می باشد، افزود: عملیات احداث این پست در زمینی به 
وسعت 15 هزار و250 متر مربع با ظرفیت 200*2 مگاولت آمپر که قابلیت افزایش تا 
200*3 مگاولت آمپر را دارد انجام می شود.داراب زاده با بیان اینکه این پروژه 64.12 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است،گفت: این پست با 12 فیدر خروجی 63 کیلوولت 
که قابلیت افزایش تا 18 فیدر خروجی را دارد و با سیســتم عایقی GIS و سیستم 
کنترل DCS، به منظور تعدیل بار پست های انتقال مجاور و تقویت شبکه فوق توزیع 

مرکز استان احداث خواهد شد.

اخبار کوتاه

 مدیریت شــعب بانک توســعه تعاون اســتان آذربایجان غربی در 
نظــر دارد تعــدادی از امالک مازاد تملیکی خــود را از طریق مزایده 
عمومی بشرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( با شماره مزایده 

)2000004329000002( به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشــار در سامانه: ســاعت 8:00  روز چهارشنبه مورخ 

 1400/07/28
تاریخ بازدید: از زمان انتشــار آگهی در سامانه تا ساعت 14:30 

روز سه شنبه مورخ 1400/08/11
آخرین مهلت درج پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت 18:00 

روز سه شنبه مورخ 1400/08/11 
متقاضیان می توانند از زمان انتشــار آگهی در ســامانه تا ساعت 
17:59 روز سه شنبه مورخ 1400/08/11 جهت دریافت اسناد مزایده 

از طریق سامانه ستاد ایران اقدام نمایند.

زمــان بازگشــایی: ســاعت 11:00 روز چهارشــنبه مورخ 
1400/08/12

زمان اعــام به برنده: ســاعت 10:00 روز پنج شــنبه مورخ 
1400/08/13

انعقــاد قرارداد با برنــده مزایده پس از اخذ تاییدیه کمیســیون 
معامالت عمده صورت می پذیرد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- کلیه هزینه های مزایده شامل آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی 
و نقل و انتقال و عوارضات شــهرداری و مالیات و پیش بینی نشــده 

برعهده برنده مزایده می باشد.
2- تضمین شــرکت در مزایــده معادل پنج درصــد قیمت پایه 
به صورت واریز نقدی به حســاب شــماره 1200.111.10000.2 بنام 
امورمالی بانک توسعه تعاون استان آذربایجان غربی و یا ضمانت نامه 

بانکی معتبر می باشد.

3- محل بازگشایی پیشنهادات در مدیریت شعب استان آذربایجان 
غربی می باشد.

4- بانــک در همه حــال در رد یا قبول کلیه پیشــنهادات خرید 
مختار است.

5- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی 
جهت بازدید در ســاعات اداری به مدیریت شعب استان آذربایجان 
غربی – ارومیه - بلوار ســربازان گمنام - جنب پمپ بنزین پاسارگاد 
مراجعه یا با شماره: 33483903-044 ) داخلی 121-119-118( 

دایره اداری – پشتیبانی تماس حاصل نمایند.   
6- برگــزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اســناد مزایده از ســامانه )در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت 
تضمین شــرکت در مزایده ارســال پیشــنهاد قیمت، بازگشــایی 
پیشنهادات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر 

سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
7- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و 
نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی 

و انتخاب می باشد.
8- عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و 
دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شــماره های ذیل تماس حاصل 

نمایند:
• مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه استان آذربایجان غربی: ارومیه 
خیابان امینی )پنجراه( – روبروی جهاد دانشــگاهی – بانک ملت – 
طبقه چهارم تلفن : 32232113-044  مرکز پشــتیبانی و راهبری 

سامانه: 021-41934   
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتان ها در سایت سامانه 
)setadiran.ir( بخــش »ثبت نام / پروفایــل مزایده گر« موجود 

است.

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول 
)شماره مزایده مرجع در سامانه اموال ستاد ایران: )2000004329000002(

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان آذربایجان غربی

)نوبت اول(

شرح مختصری از اماک و مستغات

مبلغ 5% تضمین قیمت پایه )ریال(اعیانعرصهکاربرینوع ملکپاک ثبتیآدرس ملکردیف
توضیحاتنحوه فروش) ریال(

1
میاندوآب - چهار برج - خیابان شهید 

رجائی- نبش کوچه 8 متری
1732/11 اصلی 
بخش 6 میاندوآب

اجاره به شرط تملیک139/91901/100/708/00055/035/400مسکونیساختمان
مورد واگذاری مشاعی به نسبت )110/139.9( سهم بوده و دارای متصرف 

می باشد و تخلیه برعهده برنده مزایده می باشد.

زمین7 فرعی از 22اصلینقده - روستای چغال مصطفی2
زراعی - 

باغی
اجاره به شرط تملیک1850002/775/000/000138/750/000

مورد واگذاری مشاعی به نسبت )1/5دانگ(سهم بانک بوده و دارای متصرف 
می باشد و تخلیه برعهده برنده مزایده می باشد.

تکاب – روستای چهار قلعه3
8 فرعی از 4 اصلی 

بخش 16 مراغه
اجاره به شرط تملیک368/000148/918/400//70001783/52/978دامپروریسوله

مورد واگذاری مشاعی به نسبت 2/3033 سهم از 10 سهم مشاع سهم بانک 
بوده و دارای متصرف می باشد و تخلیه برعهده برنده مزایده می باشد.

- ضمنا تخلیه امالک دارای متصرف برعهده خریدار می باشد و بازدید از امالک الزامی است و ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04


