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بازار انرژی

معاون وزیر صمت:

روند صعودی نفت از سرگرفته شد

نفت در معامالت روز دوشــنبه با ارزیابی بازار از گستردگی پیامدهای یخبندان
گسترده در تگزاس و ایالتهای دیگر تولیدکننده انرژی آمریکا ،روند صعودی خود را
ازسرگرفت.بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در آوریل با  ۱.۳درصد افزایش ،به
 ۶۳دالر و  ۷۵سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت برنت در روزهای پنجشنبه
و جمعه بیش از دو درصد سقوط کرده بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت
برای تحویل در مارس  ۱.۲درصد افزایش یافت و به  ۵۹دالر و  ۹۶سنت در هر بشکه
رسید .بهای این معامالت روز جمعه  ۲.۱درصد ریزش کرده بود .معامالت تحویل
آوریل با  ۱.۲درصد افزایش ،به  ۵۹دالر و  ۹۶سنت رسید.معامالت نفت اواخر هفته
گذشته در واکنش به ازسرگیری آهسته تولید نفت آمریکا که پس از کاهش شدید
دما سقوط کرده بود ،با کاهش روبرو شد .سرمایه بی سابقه هفته گذشته در تگزاس
و ایالتهای دیگر آمریکا باعث ســقوط چهار میلیون بشکه در روز تولید نفت و ۲۱
میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی این کشور شد .ازسرگیری فعالیت میادین نفتی در
تگزاس و ایالتها دیگر چند روز زمان خواهد برد .پاالیشگاههای منطقه گلف کاست
هم در حال ارزیابی خسارات وارده بر اثر برودت شدید هوا بر تاسیساتشان هستند و
به گفته تحلیلگران ،ازسرگیری عمده فعالیتهایشان ممکن است سه هفته زمان ببرد
و فشــار اندک آب و قطعی برق و گاز مانع ازسرگیری فعالیتهای آنها شده است.به
گزارش ایسنا ،بهبود قوی از شیوع ویروس کرونا قیمتها را روز چهارشنبه به باالترین
حد در بیش از یک ســال اخیر رسانده بود و گلدمن ساکس پیش بینی کرد روند
صعودی قیمتها با سبقت گرفتن رشد تقاضا نسبت به عرضه از سوی اوپک پالس،
نفت شــیل آمریکا و ایران ،شــتاب خواهد گرفت.در این بین ،عربستان سعودی و
روسیه در آستانه نشست هفته آینده اوپک پالس در خصوص افزودن عرضه بیشتر
نفت به بازار در آوریل اختالف نظر دارند .به گفته نمایندگان اوپک پالس ،عربستان
سعودی میخواهد محدودیت عرضه را حفظ کند اما مسکو اعالم کرده که مایل به
ادامه افزایش تولید است.نفت خام تحت تاثیر اعالم کاهش تولید یکجانبه عربستان
سعودی به میزان یک میلیون بشــکه در روز در ماههای فوریه و مارس ،از ابتدای
سال  ۲۰۲۱تاکنون بیش از  ۲۰درصد رشد قیمت داشته است.وارن پاترسون ،مدیر
اســتراتژی کاال در  INGبانک گفت :قیمتهای نفت احتماال در طول هفته آینده
نوسان بیشتری پیدا خواهند کرد زیرا بازار شفافیت بیشتری درباره این که ظرفیت
پاالیش نفت آمریکا چقدر سریع احیا میشــود پیدا خواهد کرد.بر اساس گزارش
بلومبرگ ،گلدمن ساکس برآورد خود از قیمت نفت را باال برد و اکنون انتظار دارد
قیمت هر بشکه نفت برنت در سه ماهه دوم به  ۷۰دالر و در سه ماهه سوم به ۷۵
دالر صعود کند که  ۱۰دالر باالتر از پیش بینی قبلی این بانک سرمایه گذاری است.
این بانک اعالم کرد مصرف تا اواخر ژوییه به ســطح پیش از شــیوع ویروس کرونا
بازخواهد گشت و تولید از سوی تولیدکنندگان بزرگ در برابر رشد قیمتها تا حدود
زیادی غیرقابل انعطاف میماند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه  ۴۰میلیارد
یورو ارز حاصل از صادرات برگشته است ،گفت:
مقررات زائد موجب شــده تجارت از ریل خود
خارج شــود که البته به دلیل شــرایط خاص
کشور ،این قواعد برقرار شده است .حمید زادبوم
در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان
تهران با بیان اینکه فلسفه ایجاد تحریم این است
که تعامل مــا را با جهان خارج کم کنند و هم
اکنون نیز فقط صادرکنندگان و واردکنندگان
در نوک این پیکان کار میکنند ،اظهار داشت:
صادرکننده در شرایط سختی در حال کار کردن
است؛ کار صادرکننده بسیار مشکل است و لذا
امروزبایــد از صادرکننــدگان نمونهای که اتاق
بازرگانی تهران و سازمان صنعت ،معدن و تجارت
انتخاب کردهاند ،تقدیر و تشکر کنیم.رئیس کل
سازمان توســعه تجارت ایران افزود :نزدیک به
 ۹۰درصد کاالهای وارداتی کشــور مواد اولیه و
کاالهای واسطهای است که این مساله به معنای
روشن نگه داشتن چراغ کارخانههای کشور است
از این رو باید از تجار تقدیر و تشکر کرد.زادبوم
گفت :با وجود همه مشــکالتی که از سال ۹۷
وجود داشت که اغلب مشکالت هم از سال ۹۷
به این ســمت اوج گرفت ،اما در سال گذشته
بیــش از  ۴۱میلیارد دالر صــادرات غیرنفتی
داشتیم که حداقل  ۵۰درصد آن توسط بخش
خصوصی انجام شــد .همچنین از  ۲۲فروردین
 ۹۷تا پایان آذر ماه سال جاری میزان صادرات
کشــور حدود  ۶۳میلیارد یورو بوده است که از
این مقدار حدود  ۴۰میلیارد یورو ارز حاصل از
صادرات برگشته اســت و حدود  ۵۰درصد آن
مربوط به اســتان تهران بوده است و به عبارتی

تجارت از ریل خود خارج شده است

بیش از  ۲۰میلیارد یورو از بازگشت ارز حاصل
از صادرات طی مدت مذکور مربوط به اســتان
تهران بوده اســت.وی ادامه داد :در کل نیز ۱۸
میلیارد یورو از تعهدات ارزی هنوز ایفای تعهد
نشده است ،اما من اطمینان دارم که آن هم به
روشهای مختلف برگشته است.
خروج تجارت کشور از ریل خود
رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران
همچنیــن تاکید کرد :معتقــدم که هر گونه
مقررات زائد بــر تجارت مانند تعهد ارزی که
طبیعتاً انحراف تجارت اســت ،موجب شــده
بخش تجارت در مقایسه با تجارت بینالملل
از ریل خود خارج شود؛ اما به هر حال شرایط
خاص کشــور از ســال  ۹۷باعث شد که این
مقررات برقرار باشــد که ما در حال همکاری
بــا اتاقهای بازرگانی ،اصنــاف و تعاون برای
حل مشــکل صادرکننــدگان در زمینه رفع
تعهد ارزی هستیم.زادبوم با اشاره به وضعیت
صادرات کشور ،افزود :بیشترین رشد صادرات
کشور در سال  ۹۹در حوزه خشکبار ،گیاهان
دارویی ،ماکارونی ،مواد پروتئینی ،پوشــاک،
مواد شــوینده ،محصوالت دارویی ،تجهیزات
برقــی و محصــوالت برقی بوده اســت .وی
ادامــه داد :البته در  ۱۰ماه امســال صادرات
کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰
درصد کاهش داشــته است که بخشی از آن
مربوط به شــرایط کرونایی ،کاهش تقاضای
جهانی و تقاضای کشورهای همسایه میشود.
معاون وزیــر صمت در ادامه اظهار داشــت:
ســازمان توســعه تجارت ایران برای حمایت
از صادرکنندگان در ســال  ۹۹تالش کرد تا

 ۴درصد نرخ بهــره پرداختی صادرکنندگان
در ســال  ۹۹را پرداخت کند که پروندههای
مربوطــه تا پایان بهمن ماه توســط دو بانک
توســعه صادرات و کشاورزی تشکیل شد که
در ادامه ســازمان مابه التفاوت  ۴درصدی را
پرداخت خواهد کرد .همچنین از سویی دیگر
برای کمک به حمــل هوایی کاالهای خاص،
 ۵۰درصد هزینه حمل را میپردازیم.
انجام  ۷۰درصد واردات کاالهای
اساسی با ارز صادراتی
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران گفت:
 ۷۰درصد واردات کاالهای اساســی و مورد نیاز
کشــور با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی انجام
شده است با این حال نگاهها به صادرکنندگان
خوشــبینانه نیســت.به گزارش خبرنگار مهر،
محمــد الهوتی دیــروز در مراســم تقدیر از
صادرکنندگان نمونه استان تهران با بیان اینکه
امسال برای مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه
استان تهران  ۵۵درخواست در سامانه ثبت شد
که پــس از فراخوان  ۳۷پرونده دریافت شــد،
اظهار داشــت :هر ساله  ۱۰صادرکننده نمونه و
همچنین  ۵صادرکننده شایسته تقدیر ،انتخاب
میشد که امســال باتوجه به شرایط تحریم و
مشکالت حاکم بر اقتصاد کشور  ۱۴صادرکننده
نمونه انتخاب شــد و در نتیجه صادرکنندگان
شایسته تقدیر را حذف و در صادرکننده نمونه
ادغام کردیم.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
افزود :در جلســه کارگروه صادرکنندگان نمونه
که با حضور صادرکنندگان نمونه برگزار شــد،
اکثر این افراد اعالم کردند که با مشــکل تعدد
بخشنامهها و سردرگمیهای ایجاد شده روبرو

درصد واردات کاالهای اساسی و مورد نیاز با ارز
حاصل از صادرات غیرنفتی انجام شده است که
این مساله نشان میدهد علیرغم تمام مشکالت
بــاز هم صادرکنندگان در صحنــه بوده اند اما
متأســفانه نگاهها به صادرکنندگان خوشبینانه
نبوده اســت .الهوتی همچنیــن در خصوص
مشکالت رفع تعهد ارزی گفت :حدود  ۱۱۳روز
از صدور و ابالغ دستورالعمل ارزی دولت سپری
شده است و بسیاری از مسائل از جمله استرداد
مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی اجرایی
نشــده و رفع تعهــد ارزی ســال  ۹۷نیز هنوز
بالتکلیف است؛ این مسائل فضای کسب و کار را
مه آلود میکند .امروز مسئولیت در دست وزارت
صمت است و انتظار میرود این حوزه چابک تر
عمل کند و مشکالت را برطرف کند.

هستند .صادرکنندگان کشــور به دلیل تعدد
بخشــنامهها و به دلیل تصمیمهایی که هر ماه
و یــا هر روزه با آن مواجهند ،به جای تمرکز بر
افزایش تولید و صادرات مجبور به تمرکز بر رفع
موانع خودساخته داخلی هستند.وی ادامه داد:
مشکالت به وجود آمده به قدری عمیق بوده که
تجارت کشور و مخصوصاً صادرات را تحت تأثیر
خود قرار داده است؛ این در حالیست که امروز
صادرکننــدگان در خط مقدم جنگ اقتصادی
هســتند.عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران اظهار داشت ۲۲ :میلیارد دالر ارز حاصل
از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است
و بازگشــت این میزان ارز در شرایطی است که
امکان بازگشــت ارز حاصل از صادرات نفت به
کشور نیست.وی تصریح کرد :در حال حاضر ۷۰

وزیر نفت خبر داد

بورس

افزایش چهار برابری صادرات فرآورده نفتی طی هفت سال

رشد  ۱۰۳درصدی معامالت بورس کاال

ارزش معامالت  ۱۱ماهه ســال جاری بورس کاال با رشــد  ۱۰۳درصدی
نســبت به مدت مشابه سال گذشته به  ۳۰۸هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گــزارش پایگاه خبری بــورس کاال ،عبور ارزش معامالت امســال بورس
کاال از مــرز  ۳۰۰هزار میلیارد تومان در شــرایطی قابل تامل اســت که در
کل ســال  ۹۸ارزش معامالت ۱۶۹هزار میلیارد تومان و در کل ســال  ۹۷که
رکورد قبلی بــورس کاال بود ،ارزش معامالت ۱۷۸هــزار میلیارد تومان بود؛
اما این ارقام در  ۱۱ماهه امســال با اختالف زیاد پشــت ســر گذاشته شده
اســت .همچنین جدول معامالت امسال نشــان میدهد که تمام رکوردهای
قبلــی بازار فیزیکــی در حجم و ارزش معامالت البته به جز تاالر کشــاورزی
جا به جا شــده است.بررســی معامالت بورس کاال نشــان میدهد از مجموع
 ۳۰۸هــزار و  ۹۵۶میلیارد تومانی ارزش معامالت بــورس کاال ۲۷۲ ،هزار و
 ۸۹۳میلیارد تومان آن به بازار فیزیکی اختصاص داشــته است.بازار فیزیکی
تا پایان بهمن ماه شــاهد معامله  ۳۰میلیــون و  ۲۰۶هزار تن انواع محصول
در بخشهای صنعتی و معدنی ،کشــاورزی ،پتروشــیمی ،فرآوردههای نفتی،
بــازار فرعی ،اموال غیرمنقول و طال بــود .معامالت این بخش به لحاظ حجم
رشــد  ۲۷درصدی و از نظر ارزشی رشد  ۱۲۱درصدی داشته است.بیشترین
ارزش معامالت در بازار فیزیکی مربوط به محصوالت صنعتی و معدنی با ۱۴۴
هزار و  ۷۵۳میلیارد تومان بود که رشــد  ۱۶۸درصدی نســبت به  ۱۱ماهه
پارســال داشت .حجم معامالت محصوالت صنعتی و معدنی هم در این مدت
با رشد  ۳۹درصدی به  ۱۲میلیون و  ۲۷هزار تن رسیده است.در بازار مشتقه
بــورس کاالی ایران  ۱۳میلیون و  ۱۲۷هزار قرارداد به ارزش  ۱۸هزار و ۶۶۱
میلیارد تومان گزارش شد .از این حجم  ۱۳میلیون و  ۹۴هزار قرارداد مربوط
بــه قراردادهای آتی و  ۳۲هزار و  ۴۹۲قــرارداد متعلق به قراردادهای اختیار
معامله است.ارزش معامالت قراردادهای آتی  ۱۸هزار و  ۳۲۹میلیارد تومان و
قراردادهای اختیار معامله  ۳۳۱میلیارد و  ۵۷۵میلیون تومان بوده است که در
بخش قراردادهای اختیار معامله رشد ۱۸۳درصدی در ارزش معامالت به ثبت
رسید.

وزیر نفت گفت :صادرات فرآورده نفتی به دلیل افزایش
گاز رسانی و افزایش ظرفیت تولید پاالیشگاهها تقریبا چهار
برابر شده و از  5/9میلیون تن در سال  ۹۱به  ۲۳میلیون تن
در سال  ۹۸رسید ه است.بیژن زنگنه ،در آیین بهرهبرداری
رســمی از طرحهای ملــی انتقال ،توزیع و ذخیرهســازی
فرآوردههای نفتی با اشاره به سرمایه گذاری صورت گرفته
برای اجرای سه طرح خطوط لوله انتقال فرآوردههای نفتی
به طول  ۱۰۰۰کیلومتر ،اظهار کرد :مجموع سرمایهگذاری
این طرحها ۸۵۰۰میلیارد ریال بوده اســت که جا دارد از
پیمانکاران این طرح قدردانــی کنم.وی با بیان اینکه خط
لوله گوره -جاسک ایرانیترین پروژه است و همه تجهیزات
آن از جمله خط لوله ،ورق و ...در داخل کشــور ســاخته
میشود ،گفت :برای نخســتین بار میگویم تالشمان این
است جوشــکاری و لولهگذاری خط لوله گوره -جاسک تا
پایان امسال تمام شــود.به گفته وزیر نفت ظرفیت روزانه
پاالیش نفت خام کشــور از  ۱.۸میلیون بشــکه در سال
 ۱۳۹۲به بیش از  ۲.۲میلیون بشــکه رسیده است.زنگنه با
بیان اینکه تولید روزانه بنزین کشور از کمتر از  ۵۰میلیون
لیتر بــه  ۱۰۷میلیون لیتر و تولیــد روزانه گازوئیل از ۹۴
میلیون لیتر به  ۱۱۳میلیون لیتر در ســال  ۱۳۹۸رسیده
اســت ،اظهار کرد :در ســال  ۱۳۹۱تولید بنزین یورو  ۴و
 ۵صفر بوده و در ســال گذشته به بیش از  ۷۶میلیون لیتر
رســیده و در گازوئیل نیز تولید گازوئیل با کیفیت یورو از
 ۶میلیون لیتر در اوایل سال  ۱۳۹۲به  ۴۵میلیون لیتر در
سال  ۱۳۹۸رسیده است.وزیر نفت با بیان اینکه به روزهای
انتخابات ریاســت جمهوری نزدیک میشــویم؛ میگویند
پیروزی هزار پدر دارد و شکســت یتیم اســت ،به ساخت

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کرد و گفت :تصمیمهای
ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس سال  ۱۳۸۲طبق اسناد
موجود گرفته و موافقتنامه اجرایی آن امضا شد ،دوستان
دولت بعدی آمدند ،دنبال کردند و این پاالیشــگاه را پیش
بردند .همان قدری که زحمت کشیدند ما آن را با جزئیات
اعالم کردیم .وی با اشاره به اینکه گفته میشود نبوغ یک
نفر پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس را به پایان رسانده است،
مگر پاالیشگاه با نبوغ ساخته میشود!؟ پاالیشگاه با همت
و مدیریت ساخته میشود ،افزود :همه میخواهند بگویند
ما پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس را ساختیم و آن را به نام
خود تمام کنند .همیشــه گفتهایم هرکسی میخواهد این
پاالیشگاه به نام او باشد اشکالی ندارد و استقبال میکنیم،
امــا انصاف هم موضوع خوبی اســت ،زحمــات دیگران را
خراب نکنند.وزیر نفت با اشاره به اینکه واحدهای فرآیندی
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس طبق استناد موجود در سال
 ۱۳۹۲حدود  ۴۱درصد پیشــرفت داشتند ،ادامه داد :این
پاالیشگاه با مدیریت و فداکاری مدیران پیش رفته است.
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و اغتشاش مدیریتی
زنگنه با یــادآوری اینکه در زمان تدریس «آشــنایی با
مدیریــت پروژه» یکی از طرحهایی کــه فکر میکردم باید
بهعنوان اغتشــاش مدیریت درس داد نیروگاه شهید رجایی
بود ،تصریح کرد :وقتی ســال  ۱۳۶۸وارد وزارت نیرو شدم
با این نیــروگاه زمین مانده برخورد کــردم .خیلی زحمت
کشــیدیم تــا این طرح را توانســتیم تمام کنیــم و از نظر
مدیریتــی به آن نظام دهیم .پس از این پروژه به این نتیجه
رسیدیم که باید شرکتهای پیمانکار عمومی تأسیس شود.
مپنا برای نیروگاه حرارتی و فرآب برای نیروگاه آبی تشکیل

شد.وی تصریح کرد :این نیروگاه همیشه در موضوع تدریس
مورد توجهم بود ،اما پس از دیدن پاالیشــگاه ستاره خلیج
فارس دیدم نیروگاه شــهید رجایی در مقابل آن هیچ است.
باید ایــن پروژه را موضوع تدریس قرار دارد ،اگر میخواهید
اغتشاش مدیریتی در یک طرح پیدا کنید Tمن بدتر از طرح
ستاره خلیج فارس در عمر کاریام ندیدم .البته ساخت این
پروژه ابتدا با روش خوبی آغاز شــده است ،اما وقتی جلوتر
رفت به جایی رسید که فقط باید در دانشگاهها تدریس کرد،
این افتخار ندارد.وزیر نفت با بیان اینکه من و همکارانم وقت
مدیریتی زیادی برای این پاالیشگاه گذاشتهایم تا توانستیم
این پروژه را با زحمت و فشــار انجام دهیم ،افزود :ســردار
عبدالهی ،فرمانده پیشــین قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا به
نقل از یکی از فرماندهان ارشــد ســپاه که بازدیدی از این
طرح داشــتند برایم نقل کردند اینجا (پاالیشــگاه ســتاره
خلیج فارس) داعش حمله کرده اســت.زنگنه با اشــاره به
اینکه همه کاری در این پاالیشــگاه انجام شــده بود ،اما به
کار اصلی پرداخته نشــده بود ،گفت :بسیار زحمت کشیده
شد تا این پاالیشگاه به تولید بنزین برسد .شرکتهای اویک
و اویکو بســیار زحمت کشــیدند تا توانستند این پاالیشگاه
را راهاندازی کنند .همکاران مدیریتی شــرکت ملی پاالیش
و پخــش فرآوردههای نفتی نیز هر هفته به این پاالیشــگاه
سفر کردند ،صدها ساعت وقت برای پروژه گذاشتم .ما منتی
نگذاشــتیم ،زیرا وظیفهمان بود ایــن کار را انجام دهیم.وی
تصریح کرد :آنچه به ما رسید نهتنها پیشرفت کم (پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس) ،بلکه یک وضع مغشوش بود که با ادامه
آن راه هرگــز به نتیجه نمیرســیدیم .مدیریت کار را تمام
میکند .در پیشــرفت مدیریت اصل است ،اصل توسعهها با

اندیشه درست مدبرانه است که نباید آن را دستکم گرفت.
وزیر نفت از همه افرادی که برای ســاخت پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس زحمت کشیدند قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه
در این پروژه همه بودنــد و هیچکس نباید تکخوری کند،
افزود :به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشویم،
عدهای در این چند سال بیکار ماندند و حاال تالش میکنند
در انتخابات کاری کنند .زنگنه در ادامه به نقل قولی اشــاره
کرد و گفت :در انتخابات ریاست جمهوری قصابی در گرگان
کاندیدا شد ،از وی دلیلش را پرسیدند گفت این روزها وضعم
بسیار خوب اســت ،به این دلیل که همه میخواهند ببیند
قصابی که کاندیدا شــده کیست و به همین دلیل میآیند و
از من گوشــت میخرند ،درسته که رئیسجمهور نمیشوم،
اما رئیس صنف قصابان گرگان که میشــوم.وی افزود :حاال
عدهای بیکار بودنــد و دائم به وزارت نفت فحش میدهند.
آخر افتخارات شما چه بوده است!؟ برای خودتان افتخاراتی
میسازید که هرگز وجود نداشته است .اگر از زاویه مدیریتی
بخواهیم درباره کارهایی که انجام دادید بحث کنیم میبینیم
بســیاری از آنها افتخارات نیست ،ســیئات است.وزیر نفت
تصریح کرد :اگر حرف نمیزنیم به این دلیل نیست که زبان
نداریم ،دلیلش این است که وقت نداریم.زنگنه با قدردانی از
شرکتهایی که طرحهای ملی انتقال ،توزیع و ذخیرهسازی
فرآوردههــای نفتی را انجام دادنــد ،اظهار کرد :فعالیتهای
شــرکت خطوط لولــه و مخابــرات نفت ایران زیــاد دیده
نمیشــود ،اما جا دارد از زحمات آنها قدردانی شود .ما ۱۳
هزار کیلومتر خطوط لوله اصلی انتقال نفت و فرآورده داریم
که روزانه یک میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه نفت و فرآورده نفتی
را برای مصارف داخلی انتقال میدهند.
(نوب
تا
و
ل
)

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول
(شماره مزایده مرجع در سامانه اموال ستاد ایران)2099004329000003 :
مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان آذربایجان
غربی در نظر دارد تعدادی از امالک مازاد تملیکی خود
را از طریق مزایده عمومی به شــرح ذیل و با جزئیات
مندرج در اســناد مزایــده و با بهرهگیری از ســامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ()setadiran.irبا شــماره
مزایده  2099004329000003به صورت الکترونیکی
به فروش برساند.
زمان انتشار در سامانه :ساعت  8:00روز سهشنبه
مورخ 1399/12/5
تاریخ بازدید :از زمان انتشــار آگهی در سامانه تا
ساعت  14:30روز شنبه مورخ 1399/12/23
آخرین مهلت درج پیشنهاد قیمت در سامانه:
ساعت  18:00روز شنبه مورخ 1399/12/23

ردیف
1

متقاضیان میتوانند از زمان انتشار آگهی در سامانه
تا ساعت  17:59روز شنبه مورخ  1399/12/23جهت
دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد ایران اقدام
نمایند.
زمان بازگشایی :ساعت  11:00روز یک شنبه مورخ
1399/12/24
زمان اعالم به برنده :ســاعت  10:00روز دوشــنبه
مورخ 1399/12/25
انعقــاد قرارداد با برنده مزایده پــس از اخذ تاییدیه
کمیسیون معامالت عمده صورت میپذیرد.
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -1کلیه هزینههای مزایده شــامل آگهی روزنامه و
هزینه کارشناسی و نقل و انتقال و عوارضات شهرداری

آدرس ملک

پالک ثبتی

نوع ملک

میاندوآب  -چهار برج -
خیابان شهید رجائی -نبش
کوچه  8متری

1732/11
اصلی بخش 6
میاندوآب

ساختمان

کاربری
مسکونی

و مالیات و پیش بینی نشــده بر عهــده برنده مزایده
میباشد.
 -2تضمین شــرکت در مزایده معــادل پنج درصد
قیمت پایه به صورت واریز نقدی به حساب شماره 1200
 .111 .10000 .2بنام امورمالی بانک توسعه تعاون استان
آذربایجان غربی و یا ضمانت نامه بانکی معتبر میباشد.
 -3محل بازگشــایی پیشنهادات در مدیریت شعب
استان آذربایجان غربی میباشد.
 -4بانک در همه حال در رد یا قبول کلیه پیشنهادات
خرید مختار است.
 -5متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر
و هماهنگی جهت بازدید در ساعات اداری به مدیریت
شعب استان آذربایجان غربی – ارومیه  -بلوار سربازان

شرح مختصری از امالک و مستغالت

عرصه
139/91

اعیان
90

2
نقده  -روستای چغال
مصطفی
3
تکاب – روستای چهار قلعه

 7فرعی از
22اصلی

 8فرعی از 4
اصلی بخش 16
مراغه

زمین

زراعی -
باغی

قیمت پایه
(ریال)
990/636/838

گمنام  -جنب پمپ بنزین پاسارگاد مراجعه یا با شماره:
 ( 044-33483903داخلــی  )121-119-118دایره
اداری – پشتیبانی تماس حاصل نمایند.
 -6برگزاری مزایده صرفاً از طریق ســامانه تدارکات
الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده
شــامل خرید و دریافت اســناد مزایده از ســامانه (در
صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت
در مزایده ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پیشنهادات،
اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر
سامانه از این طریق امکان پذیر میباشد.
 -7کلیــه اطالعــات امالک و مســتغالت شــامل
مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی
سامانه مزایده ،قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب میباشد.

مبلغ  %5تضمین
(ریال)
49/531/842

نحوه فروش
نقدی

1/360/000/000
18500

0

پس از کسر بیست
درصد تخفیف در
قیمت پایه

68/000/000

نقدی

1/742/713/633
سوله

دامپروری

7000

 1783/5پس از کسر بیست
درصد تخفیف در
قیمت پایه

 ضمنا تخلیه امالک دارای متصرف برعهده خریدار میباشد و بازدید از امالک الزامی است و ملک با وضعیت موجود واگذار میگردد.تاریخ انتشار نوبت اول99/12/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/12 :

87/135/682

نقدی

 -8عالقمنــدان به شــرکت در مزایده میبایســت
جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکی
(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل
نمایند:
• مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه استان آذربایجان
غربی :ارومیــه خیابان امینــی (پنجــراه) – روبروی
جهاد دانشــگاهی – بانک ملت – طبقه چهارم تلفن:
 044-32232113مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:
021-41934
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر
اســتانها در ســایت ســامانه ()setadiran.ir
بخــش «ثبــت نــام  /پروفایــل مزایدهگــر» موجود
است.

توضیحات
مورد واگذاری مشاعی به نسبت ( )110/139 .9سهم
بوده و دارای متصرف میباشد و تخلیه برعهده برنده
مزایده میباشد.
مورد واگذاری مشاعی به نسبت (1/5دانگ)سهم
بانک بوده و دارای متصرف میباشد و تخلیه برعهده
برنده مزایده میباشد.
مورد واگذاری مشاعی به نسبت  2/3033سهم از 10
سهم مشاع سهم بانک بوده و دارای متصرف میباشد
و تخلیه برعهده برنده مزایده میباشد.

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان آذربایجان غربی

