
همزم�ان ب�ا افزاي�ش ص�ادرات نف�ت ايران 
طي دو م�اه گذش�ته، تحليلگ�ران معتقدند 
در ص�ورت لغ�و تحريم ه�اي نفت�ي علي�ه 
ب�ا  نفتكش ه�ا  جهان�ي  ب�ازار  كش�ور، 
پيامدهاي چش�مگيري روبه رو خواهد ش�د. 
تعداد زيادي از كشتي هايي كه در سال هاي اخير 
در حال دور زدن تحريم ها و فروش غيررس��مي 
نفت اي��ران بوده اند، بايد براي اوراق ش��دن روانه 
گورستان كش��تي هاي خارج از رده شوند. بدين 
ترتيب ش��اهد رون��ق گرفتن ب��ازار نفتكش ها و 
كاهش بحران مازاد عرض��ه و ركود كنوني حاكم 

بر بازار خواهيم بود. 
مؤسسه شيپ بروكر گيبسون، در آخرين گزارش 
هفتگي خود نوشته اس��ت: بايدن اين نكته را در 
كارزار انتخاباتي خود روشن كرده است كه تالش 
مي كند با ايران به تفاهم مجدد از طريق بازگشت 
به توافق هسته اي برجام دست يابد. نمايندگان 
ايران و اياالت متحده، نخس��تين گام هاي علني 
براي مذاكره را در هفته گذشته برداشتند، البته 
شاهد مذاكره رودرروي دو كش��ور نبوديم، بلكه 
آنها در كنار اعضاي باقيمانده برجام به گفت وگو 

پرداختند. 
كشورهاي شركت كننده در اين نشست كه در وين 
برگزار شد، اعالم كردند: گفت وگوهاي آنها سازنده 
بوده است و دور دوم مذاكرات در روز نهم آوريل 
انجام شد. براساس گزارش شيپ بروكر، هيچ كدام 
از كشورهاي حاضر در اين مذاكرات انتظار ندارد 
كه به توافق سريعي با تهران دست يابند. به نظر 
مي رس��د آنها به چند ماه زمان براي دستيابي به 

يك قرارداد جديد نياز دارند. 
 ايران خواستار برداشته شدن همه تحريم هايش از 
سوی اياالت متحده پيش از بازگشت به تعهدات 
برجامي خود است، اما امريكايي ها معتقدند تهران 
بايد بار ديگر ب��ه تعهداتش در چارچوب برجام يا 

همزمان با لغو تحريم ها بازگردد. 
نكته مهم اين است كه توافق احتمالي قدرت هاي 
جهاني با ايران چ��ه تأثيري بر ب��ازار نفتكش ها 

خواهد داشت؟
با لغو تحريم ها، ايران نياز به نفتكش هاي بيشتري 
براي صادرات نفت خود خواهد داشت. البته ايران 
تعداد زي��ادي نفتكش دارد كه اكث��ر آنها داراي 
محموله نفتي هستند، اما تا رسيدن به تعادل در 

اين بخش به ماه ها زمان نياز خواهد بود. 
  خبر خوب براي بقيه نفتكش ها

موضوع ديگر مورد توجه، تانكرهايي هستند كه 
متعلق به ايران نيس��تند، اما در س��ال هاي اخير 
در جابه جايي نفت ايران مش��اركت داش��ته اند. 
مؤسسه گيبس��ون اعالم كرده است كه ۸درصد 
از تانكرهاي بس��يار بزرگ )VLCC( و ۵درصد 
ناوگان سوئزمكس دنيا در جابه جايي غيرقانوني 
نفت ايران در س��ال هاي اخير فعاليت داشته اند. 
البته اين اع��داد با در نظرگرفت��ن نفتكش هاي 
متعلق به ش��ركت ملي نفتكش ايران محاس��به 

شده اند. 
به هر ترتيب با برداشته شدن تحريم هاي ايران، 
اين نفتكش ها نمي توانند همچون گذش��ته با 
كرايه هايي باالتر از نرخ هاي بازار به جابه جايي 
محموله هاي نفت اين كشور بپردازند. همچنين 
به دليل اينكه اكثر نفتكش ها قديمي يا خارج از 
رده هستند، تعداد زيادي از آنها روانه ياردهاي 
اوراق كردن كشتي ها خواهند شد. اين اتفاق، 
خبري خ��وب براي س��اير نفتكش ه��اي دنيا 

خواهد بود. 

تخمين زده مي ش��ود ك��ه ايران ب��راي صادرات 
2ميليون بش��كه نفت در روز مش��ابه ب��ا ميزان 
صادرات اوايل سال 2۰۱۸ ميالدي، به 2۵ تانكر 
بسيار بزرگ و 2۰ نفتكش سوئز مكس نياز خواهد 

داشت. 
اگرچه ش��ركت ملي نفتكش ايران داراي ناوگان 
بزرگي از نفتكش هاي بس��يار بزرگ است، اما در 
عمل و به داليل فني اي��ن نفتكش ها نمي توانند 
در دوره پس��اتحريم همه نيازهاي ايران را تأمين 

كنند. 
در بخ��ش ديگ��ري از گ��زارش ش��يپ بروك��ر 
مي خواني��م: در دوره پيش��ين لغ��و تحريم ه��ا، 
تخليه ش��دن محوله هاي نفتكش هاي ش��ركت 
ملي نفتكش ايران كه عمدتاً با ميعانات گازي پر 
شده بود، به ماه ها زمان نياز داشت. در عين حال، 
به دليل اينكه ده ها سفارش جديد دريافت شده 
بود، مديران صنعت نفت اين كش��ور وادار شدند 
تا قرارداد هاي زيادي با مال��كان نفتكش ها براي 

تحويل سفارش هاي جديد امضا كنند. 
نكته مهم ديگ��ر اين اس��ت ك��ه ميانگين عمر 
نفتكش هاي شركت ملي نفتكش ايران ۱۵سال 
است و تعداد زيادي از آنها به دليل قديمي بودن 
فاقد مجوز تردد در تعدادي از پايانه هاي كشورهاي 

خريدار دنيا هستند. 
در مجموع، پس از بازگشت ايران به بازار جهاني 
تج��ارت نفت، ش��اهد افزاي��ش تقاض��ا در بازار 
نفتكش ه��ا خواهيم بود و بس��ياري از تانكرهاي 
قديمي فعال در بازار س��ياه و غيرقانوني تجارت 

نفت، بازنشسته خواهند شد. 
گيبس��ون در بخش نتيجه گيري اي��ن گزارش 
نوش��ته اس��ت: به هر حال، هرگون��ه افزايش در 
صادرات نفت ايران مي  تواند توانايي سايه اعضاي 
اوپك پالس براي افزايش عرضه را محدود كند. 
بازگشت احتمالي ايران به بازار نفت نمي تواند بر 
راهبردهاي اوپك پالس در ماه هاي مي  تا جوالي 
تأثير بگذارد، اما با لغو تحريم ها در نيمه دوم سال 
جاري ميالدي، ش��اهد  تغييرات قابل توجهي در 

بازار جهاني نفت خواهيم بود. 
ايران از توانايي بازگش��ت س��ريع به بازار جهاني 
نفت با صادرات 2 ميليون بشكه در روز برخوردار 
است، اما اين ميزان صادرات از سهميه توليد ساير 

اعضاي اوپك پالس كاسته خواهد شد. 
 در مجموع، بازگش��ت ايران به بازارهاي جهاني 
نفت، خبري خوب براي مالكان نفتكش ها خواهد 
بود. هرچند اعضاي اوپك پالس ترجيح مي دهند 
اين بش��كه هاي اضافي از عرضه ساير كشورهاي 

دنيا كسر شود!
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انتظار نفتكش ها براي تجارت نفت ايران
نگاهي به وضعيت ناوگان حمل و نقل نفت ايران در صورت برداشته شدن تحريم ها

وحیدحاجیپور
گزارش

ابهام 4 ميليارد دالري در تجارت
تجارت

مدير س�امانه جامع تجارت اي�ران گفت: اين 
س�امانه به عنوان متولي ايجاد يكپارچگي در 
زيرس�اخت تجارت كش�ور و برقراري ارتباط 
بين دستگاه هاس�ت، ولي خروج�ي بعضي از 
فعاليت ها هنوز براي ما ش�فاف نش�ده است. 
به گزارش تسنيم، محمد شيرازيان درباره آخرين 
وضع سامانه جامع تجارت افزود: سامانه تجارت 
در شش ماهه دوم سال 99 با ورود شوراي اجرايي 
فناوري اطالعات وقبل از آن سازمان بازرسي كل 
كشور مصوبه هاي جديدي براي پيشبرد سريع تر 
كار ها داشته است. بخش ديگري كه مورد انتظار 

ما از مناطق بود، اطالعات تبادل تجاري مناطق 
آزاد ويژه با خارج از كشور است كه طبق مصوبات 
دريافت اين اطالعات براي سامانه جامع تجارت 
را نياز داريم كه نمي دانيم بين دبيرخانه و گمرك، 

اطالعات را از كجا دريافت كنيم. 
 مدير س��امانه جامع تجارت گفت: م��ا در تبادل 
اطالعاتي ك��ه با گم��رك داريم متأس��فانه اين 
اطالعات به داليل مختلف به دس��ت ما نمي رسد 
و بعض��اً منوط به تأيي��د دبيرخانه اس��ت يا ادعا 
مي ش��ود چنين اطالعاتي وجود ن��دارد و ما در 
تبادل اطالعاتي با گمرك مشكل داريم. موضوع 

قطع ارتباط بين دو سامانه نداريم و هر دو سامانه 
مرتبط هس��تند، ول��ي موضوع كيفي��ت تبادل 

اطالعات مطرح است. 
ش��يرازيان ادامه داد: درحال حاض��ر در واردات با 
كيفيت ترين اطالعات را از گمرك دريافت مي كنيم 
و اطالعاتي كه از سال 99 دريافت كرديم، واردات 
رسمي 34 ميليارد دالر است كه حدود 4ميليارد 
دالر اختالف در آمار داري��م كه از اين جهت اعالم 
مي كنيم اطالع��ات ناقص اس��ت؛ البته اطالعات 

برخط است، ولي ناقص به ما مي رسد. 
 وی گفت: ايده آل براي ما اين است كه آمار واردات 

و ص��ادرات و اطالع��ات ورود و خ��روج از گمرك 
دريافت شود ولي چون در تبادل اطالعات با گمرك 
مشكل داريم تا االن نتوانستيم اطالعات واردات و 

صادرات مناطق آزاد را از گمرك دريافت كنيم. 
مدير س��امانه جامع تجارت با بي��ان اينكه هيچ 
وقت نگفتيم گمرك مقصر اس��ت، افزود: تمامی 
دستگاه هاي بي طرف و نظارتي مانند ستاد مركزي، 
دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، شوراي 
امنيت كشور و سازمان بازرسي كه دستگاه هاي 
مستقلي هستند، به اين موضوع ورود كردند و هر 

كدام گزارش دادند. 

4 دليل افزايش قيمت طال
ب�راي  س�رمايه گذاران  انتظ�ار  و  دالر  ارزش  تضعي�ف 
انتش�ار آمار درخواس�ت ح�ق بي�كاري در امري�كا و آمارهاي 
خرده فروش�ي در م�اه م�ارس و نيز افزاي�ش بي س�ابقه ارزش 
بيت كوين در روز پنج ش�نبه چهار عاملي بودند كه باعث ش�د، 
قيمت ط�ا در بازاره�اي جهاني بي�ش از 8 دالر افزاي�ش يابد. 
به گزارش رويت��رز، هر اونس طال با ۸/2 دالر افزايش نس��بت به روز 
پنج ش��نبه به قيمت هزار و 477 دالر و 6۰ سنت معامله شد. قيمت 
اين فلز گرانبها در كمترين زمان هزار و 737 دالر و ۵۰ س��نت و در 

بيشترين زمان هزار و 74۸ دالر و 4۰ سنت به فروش رفت. 
قيمت طال نس��بت به يك ماه گذش��ته ۱3/3 و نس��بت به يك سال 
گذشته 2۸/6 دالر با افزايش مواجه شد. در گروه ساير فلزات گرانبها 
نيز پالتينوم و پاالديوم افزايش هايي به ترتيب ۱4و 44دالر را تجربه 

كردند. 
قيمت طال تحت تأثير تضعيف ارزش دالر به كمترين ميزان سه هفته 

گذشته افزايش يافت. 
از سوي ديگر سرمايه گذاران در انتظار جديدترين آمار از درخواست 
حق بيكاري و نيز آمارهاي خرده فروشي براي شفافيت بيشتر در بازار 

امريكا هستند. 
پس از آنك��ه بيت كوين رك��ورد تاريخ��ي بيش��ترين ارزش را روز 
چهارشنبه رقم زد، سرمايه ها به سمت رمز ارزها بيشتر شده و فشار 
روي فلز زرد افزايش يافته است. كاهش ارزش دالر باعث مي شود كه 
طال براي خريداران با ارزهاي ديگر گران تر شود، بنابراين تقاضا براي 

فلز زرد هم كاهش مي يابد. 
جرمي پاول، رئيس فدرال رزرو امريكا اعالم كرد، بانك مركزي اين 
كش��ور خريد ماهانه اوراق قرضه را قبل از اينكه ن��رخ بهره را در اين 
كشور باال ببرد، قطع مي كند در حال حاضر سرمايه گذاران در انتظار 
انتشار آمارهاي جديد هستند و س��رمايه گذاري در اين بخش كمتر 

شده است. 
 

دردسر تراشه براي نيسان ژاپن 
كمبود جهاني ريزتراشه باعث شده شركت خودروسازي نيسان 
توليد خود را در چندين كارخانه در ژاپ�ن در ماه آينده ميادي 
كاهش دهد و ب�ر توليد در امريكاي ش�مالي هم تأثي�ر بگذارد. 
 به گزارش رويترز، ش��ركت خودروسازي نيسان موتور توليد خود را 
در چندين كارخانه در ژاپن در ماه آينده ميالدي كاهش مي دهد كه 
نتيجه ضربه وارد ش��ده به اين ش��ركت از كمبود جهاني نيمه رسانه 

است. 
سومين خودروساز بزرگ ژاپن كارخانه خود در كيوشو در جنوب ژاپن 

را به مدت هشت روز، از دهم تا نوزدهم ماه مه تعطيل مي كند. 
اين كارخانه كه ميني ون هاي س��رنا و خودروهاي شاسي بلند اكس 
تريل و س��اير مدل ها را تولي��د مي كند، قصد دارد پ��س از دريافت 

محموله ريزتراشه توليد از دست رفته خود را جبران كند. 
دو كارخانه مونتاژ ديگر يعني كارخانه اوپاما و نيسان شاتاي در كيوشو 
به مدت ۱۵ روز از دهم تا 2۸ ماه مه ش��يفت ش��بانه خود را تعطيل 
مي كنند. يك كارخانه هم در توچيگي در شرق ژاپن به مدت ۱۰ روز 

در ماه آينده تعطيل خواهد شد. 
 طبق گفته يكي از سخنگوهاي شركت نيسان، توليد در كارخانه هاي 
اين ش��ركت به خاطر كمبود جهاني ريزتراشه كاهش خواهد يافت، 

ولي اقدامات الزم براي اطمينان از بهبود توليد اتخاذ خواهد شد. 
كمبود ريزتراشه در نتيجه طوفان هاي زمستاني و آتش سوزي در يكي 
از كارخانه هاي توليد ريزتراش��ه در ژاپن باعث از دست رفتن توليد 
ده ها هزار خودرو در صنعت خودروس��ازي جهان ش��ده و بيشترين 

تأثير را در امريكاي شمالي گذاشته است. 
 

ايراني ها چقدر خانه در تركيه خريدند؟
به گفت�ه مرك�ز آم�ار تركي�ه، ايراني ه�ا ب�از ه�م بزرگ ترين 
گ�روه خري�دار خارج�ي خان�ه در اي�ن كش�ور هس�تند. 
به گزارش خبرگزاري آناتولي تركيه، كاهش محدوديت هاي كرونايي 
در تركيه باعث شده تا تمايل اتباع خارجي براي خريد خانه در تركيه 
افزايش داشته باشد، به گونه اي كه طبق اعالم مركز آمار اين كشور، 
در ماه مارس، ميزان خريد خانه از سوی اتباع خارجي نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 3/2درصد افزايش داش��ته و به 9 هزار و ۸۸7 واحد 
رسيده اس��ت. پس از كاهش ارزش پول ملي تركيه، جذابيت خريد 

خانه توسط خارجي ها بيشتر شده است. 
از ۱۱۱هزار و 24۱ خانه فروخته شده، استانبول محبوب ترين شهر 
براي خريد خانه بوده و طي يك سال اخير ۵۱ هزار و 623 مورد از كل 

معامالت مسكن صورت گرفته مربوط به اين شهر بوده است. 
پس از استانبول نيز ش��هرهاي آنكارا با 2۵ هزار و 39۵ مورد و ازمير 
با ۱۵ هزار و 3۵۸ مورد، محبوب ترين ش��هرها براي خريد خانه در 

تركيه بوده اند. 
به گفته مركز آمار تركيه، در س��ه ماه نخست امس��ال اتباع ايراني با 
خريد هزارو ۵99 واحد خانه، بزرگ ترين گروه بزرگ خريدار خارجي 
مسكن تركيه بوده اند و عراقي ها با خريد ۸76خانه در صدر اين ماه 

قرارگرفته اند. 
شهروندان روس��ي با خريد 93۸ خانه در تركيه سومين گروه بزرگ 

خارجي خريدار مسكن بوده اند. 
طبق قوانين جديد، اتباع خارجي با خريد خانه اي به ارزش 2۵۰ هزار 

دالر و باالتر مي توانند شهروندي و تابعيت تركيه را به دست آورند.
 از زمان تصويب اين قان��ون، خريد خانه از س��وی خارجي ها رونق 

زيادي گرفته است.

پيگيري مجلس براي قانونمندكردن رمزارزها
رئي�س كميس�يون اقتص�ادي مجلس ب�ا بي�ان اينك�ه مجلس 
به دنب�ال قانونمن�د ك�ردن رمزارز ها در كش�ور اس�ت گفت: در 
ش�رايط تحريم�ي يك�ي از راه ه�اي خنثي س�ازي تحريم ه�ا 
از مس�ير تخصص�ي، مي توان�د موض�وع رمزارز ه�ا باش�د. 
به گزارش تسنيم، محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس با اش��اره به اينكه هفته آينده گزارش اين كميسيون در مورد 
بررس��ي وضعيت صنعت اس��تخراج رمزارز هاي جهان روا و مبادالت 
داخلي آن در كشور در صحن علني ارائه خواهد شد، تصريح كرد: ما قصد 
داريم پس از ارائه اين گزارش براساس ماده 4۵آيين نامه داخلي آن را 
به طرحي تبديل كنيم كه در آن سازوكار هاي جديدي براي رمزارز ها و 

فعاليت در اين زمينه در نظر گرفته شود. 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين گفت: وزارت صنعت معدن 
و تجارت به عن��وان متولي صدور مجوز ب��راي فعاليت هاي اقتصادي، 
وزارت نيرو به عنوان دس��تگاهي كه برق مورد ني��از اين مجموعه ها را 
تأمين مي كند، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به عنوان بستر فضاي 
مجازي كه امكان تبادالت را فراهم مي نمايد، مجموعه تصميماتي كه 
وزارت اقتصاد و دارايي در بحث مبارزه با پولشويي در كشور مي گيرد و 
نيز بانك مركزي به عنوان رابط در تبديل ارز هاي ديجيتالي از محور هاي 
اصلي بحث رمزارزهاس��ت ك��ه در طرح مجلس براي هرك��دام از اين 

مجموعه ها تكاليفي در نظر گرفته خواهد شد. 
وي گفت: هدف اين اس��ت مجموعه اي از تصميمات كش��ور را كه در 
نهايت به قانون تبديل خواهد شد، مشخص نماييم و در آن تكاليف هر 
يك از دستگاه ها در زمينه رمزارز ها مشخص شود. اين ظرفيت مي تواند 
در خدمت اقتصاد ملي كش��ور بوده و منابع ارزي مورد نياز كشور را در 

مقياس هاي خرد فراهم كند. 
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس افزود: در ش��رايط تحريمي يكي 
از راه هاي خنثي س��ازي تحريم ها از مسير تخصصي، مي تواند موضوع 
رمزارز ها باش��د. س��اير كش��ور نيز در اين زمينه ورود پي��دا كرده اند، 
به گونه اي كه برخي از كشور ها ضابطه مندي را به طور كامل پذيرفته 
و برخي ديگر نيز هنوز اقدام نكرده اند. ما اعتقاد داريم به دليل ش��فاف 
نبودن مجموعه اي از اركان تصميم گيري در موضوع رمزارزها، نيازمند 

تنظيم قانون هستيم. 
وي افزود: ما قصد داريم از اين قانون براي خلق ثروت در اقتصاد كشور 
اس��تفاده كنيم كه براس��اس آن صرافي هاي تخصصي ني��ز در حوزه 
رمزارز ها ايج��اد خواهد ش��د. از رمزارز هاي داخلي ب��ه جاي خارجي 

مي تواند تعهدات به مردم را در زمينه اين صنعت عملي سازد. 
 

قيمت  واحدهاي مسكن مهر ميلياردي شد!
در حالي ك�ه مركز آمار ايران از كاهش قيمت مس�كن در كش�ور 
ط�ي اس�فند خب�ر داده اس�ت، دالالن به خصوص در ش�هرهاي 
جدي�د اط�راف ته�ران يكب�ار ديگ�ر دس�ت ب�ه كار ش�ده اند. 
به گزارش تسنيم، طي سال 9۸ و ماه هاي ابتدايي سال 99 بازار مسكن 
به واسطه اتفاقات بازارهاي اقتصادي به طور متوسط حدود ۱۰ درصد 
افزايش قيمت داش��ت، اما در ماه هاي پاياني سال گذش��ته اين روند 
برخالف س��ال هاي اخير متوقف ش��د. يكي از اين دالي��ل نيز كاهش 
ش��ديد قدرت خريد مردم و ع��دم توانايي براي ورود به بازار مس��كن 

ارزيابي مي شود. 
در اين ش��رايط دالالن مسكن به خصوص در ش��هرهاي جديد دست 
به كار شده اند. به عنوان نمونه پرديس كه به دليل نزديكي به تهران جزو 
شهرهاي جديد پرتقاضا براي سكونت در واحدهاي مسكن مهر است، 
برخالف اكثر مناطق كشور دستخوش افزايش قيمت هاي بعضاً عجيب 

و غريبي شده كه باعث آن دالالن هستند. 
فاز ۸ اين ش��هر به  دلي��ل متراژ ب��االي ۱۰۰مترمرب��ع و فاصله كمتر 
نسبت به ساير فازها به تهران از اقبال نس��بتاً بيشتري براي معامالت 
مسكن برخوردار است. واحدهاي مسكن مهر اين فاز سال گذشته )تا 
شهريورماه( همپاي افزايش قيمت مسكن كشور پيش رفت و واحدهاي 
۱2۰متري آن قيمت يك ميليارد توماني را ثبت كردند، اما با آغاز پاييز و 
فروكش كردن تقاضا در بخش مسكن، قيمت مسكن در كشور با شدت 
كمتري افزايش يافت و اين موضوع بر قيمت مسكن شهرهاي جديد از 
جمله پرديس تأثير گذاشت. به عنوان مثال قيمت يك واحد مسكن مهر 
در شهر پرند تا حدود ۵۵۰ ميليون تومان طي تابستان گذشته افزايش 
يافت، اما در ادامه به حدود 3۵۰ تا 4۰۰ ميليون تومان كاهش يافت. در 
پرديس نيز واحدهايي كه زماني يك تا ۱/2ميليارد تومان خريد و فروش 
مي شد، در نيمه دوم سال گذشته به حدود ۸۰۰ميليون تومان كاهش 

يافت، يعني حدود 2۰۰ ميليون تومان ارزان  شد. 
اين در حالي اس��ت كه از چند روز قبل، قيمت واحدهاي ۱2۰ متري 
مسكن مهر پرديس ۱/2، ۱/3و در برخي موارد ۱/7ميليارد تومان اعالم 
مي شود! به نظر مي رسد كاهش قيمت مسكن در نيمه دوم سال گذشته 
شرايطي را به وجود آورد دالالن و سوداگران مسكن واحدهاي متعددي 
را از مصرف كنندگان خريداري كرده و امروز اين واحدها با 4۰۰ تا ۵۰۰ 
ميليون تومان سود براي فروش عرضه شود! مسئله اي كه به نظر مي رسد 

بايد دستگاه هاي ذي ربط و نظارتي به آن رسيدگي كنند. 

آگهی مزايده اموال غيرمنقول
اداره كل امور مالياتی استان آذربايجان غربی در نظر دارد بنا بر اختيارات حاصل از مقررات آئين نامه اجرائی موضوع ماده 2۱۸ قانون مالياتهای 
مستقيم و به منظور وصول بدهی های معوقه مالياتی شركت آهن كاران گلچين سهم االرث آقای جعفر رنجبريان  از ششدانگ عرصه و اعيانی 
يكباب ساختمان مسكونی به شماره پالك ثبتی ۱ فرعی از 23۸۱ اصلی بخش 2 اروميه جز ماترك مرحومه آقاخانم كريمی عسگرآباد تپه  

به شرح جدول ذيل كه در قيد بازداشت اين اداره كل می باشد را  با برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند. لذا ازكليه افراد حقيقی و حقوقی متقاضی شركت در 
مزايده دعوت          می گردد جهت دريافت برگ شرايط مزايده از تاريخ درج آگهی لغايت پايان وقت اداری روز يكشنبه مورخ ۱4۰۰/۰2/۱۵ به نشانی اروميه خيابان 

كاشانی طبقه اول سالن ۱۰3 مراجعه و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ۰44322۵34۰۵ تماس حاصل نمايند.
آخرين مهلت ارائه پاكت و مدارك برای متقاضيان شركت در مزايده پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱4۰۰/۰2/۱7 و زمان برگزاری مزايده راس ساعت ۱۰ صبح 

روز چهار شنبه مورخ ۱4۰۰/۰2/۱۸ درمحل سالن كنفرانس اداره كل امور مالياتی استان آذربايجان غربی بنشانی خيابان كاشانی خواهد بود.

سه  كال
نام مودیميزان بدهی مالياتیقيمت پايهمساحتميزان مالكيتپال ك ثبتیكاربریپرونده

مسكونی2۱۵
۱ فرعی از 23۸۱ 
اصل��ی بخ��ش 2 

اروميه

ي��ك و ني��م دانگ 
مشاع ازشش دانگ 

از عرصه و اعيانی

 3۰۰ عرص��ه ح��دود 
مترمربع

اعيان��ی ح��دود ۱۰۰ 
مترمربع

 3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ريال

64.4۰2.۰۰۰.۰۰۰
جعفر رنجبريانريال

آدرس محل وقوع ملك بازداشتی:  اروميه خيابان مدنی 2 خيابان عطايی 2 كوچه نور پالك ۱27

نوبت اول
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 ))آگهی فراخوان خرید خدمات مشاوره((
شماره فراخوان 974/پ34   

  اداره کل بنادر ودریانوردی استان خوزستان – منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمينی )ره(

 موضوع خدمات مشاوره : مطالعات تعميرات اساسی پستهای برق ، ارتقاء سيستم ديسپاچينگ ، خط هوايی بين پست 
پاساژ و تعميرگاه مجتمع بندری امام خمينی )ره(

 شرايط الزامی پيشنهاد دهندگان جهت ورود به فراخوان: 
  * ارائه گواهی نامه صالحيت حداقل پايه 3 توزيع نيرو و يا حداقل پايه 3 انتقال نيروازسازمان برنامه  و بودجه كشور

   )معتبر تا تاريخ بازگشايی پيشنهاد مالی  و عقد قرارداد(.
 * ارائه ظرفيت خالی ريالی  و تعدادی آماده بكار از سازمان برنامه و بودجه كشور.

 تبصره۱ : درصورت عدم احرازشرايط فوق، س��ايرمعيارهای ارزيابی كيفی شركت كنندگان به شرح مذكور دراس��ناد)RFQ( مورد بررسی قرارنخواهد 
گرفت.

 www.setadiran.ir محل، مهلت ونحوه دريافت اس�ناد: متقاضيان می توانند از تاريخ ۱4۰۰/۰۱/2۸ لغايت ۱4۰۰/۰2/۰2 با مراجعه به سايت   
نسبت به درياف�ت )خريد( رايگان اسناد اقدام نمايند. 

 محل ومهلت تسليم اسناد ارزيابی كيفی: متقاضيان  بايد اسناد خود را در پوشه های مربوطه شامل اسناد ارزيابی كيفی )RFQ(  و شرايط الزامی )ارزيابی 
شكلی( تا ساعت ۱6:۰۰مورخه ۱4۰۰/۰2/۱6 در سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد ايران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمايند. 

  تبصره2 : كليه ی مراحل برگزاری از دريافت اسناد ارزيابی كيفی تا ارائه ی پيشنهاد قيمت متقاضيان و گشايش پوشه ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت  )ستاد ايران( آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است متقاضيان در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در 

سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. فلذا از ارائه اسناد فيزيكی خودداری گردد.
شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : ۰2۱-4۱934

 زمان بازگشايی و بررسی اسناد ارزيابی كيفی : پيشنهادات كيفی متقاضيان از تاريخ  ۱4۰۰/۰2/۱۸ توسط كميته¬ی فنی و بازرگانی مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت.

   روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان
               منطقه ويژه اقتصادی بندر امام خمينی )ره( 
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وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دريانوردی

 منطقه ويژه اقتصادی بندرامام خمينی )ره(

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88498450


