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مدیر مرکز مطالعات نفت خزر در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با »شرق«:

ﮔﺬر

کارت خرید  ۵میلیونی به جیب
کدامیک از یارانهبگیران میرود؟

ایران از پروژههاي نفتي و گازي خزر جا مانده

مالیات ۱۰درصدی
اوضاع رکود مسکن را بدتر میکند

 میــزان :قــرار اســت دریافتکننــدگان یارانه با
گروگذاشــتن حســاب سرپرســت خانوار ،یک کارت
اعتبــاری خریــد کاال بــه ارزش پنج میلیــون تومان
دریافت کنند که بانک مرکــزی این مبلغ را در مدت
پنج سال با سود  ۱۸درصد از حساب یارانه متقاضیان
برداشت خواهد کرد .در حالی یارانه در ماههای اخیر
به یکــی از موضوعات بااهمیت بــرای یارانهبگیران
بهویژه طبقات پایین جامعه تبدیل شــده است که در
کنار تمام اما و اگرهای واریز یا قطع یارانه ،شاهد خبر
جدیدی مبنی بر دادن کارت خرید پنج میلیون تومانی
به یارانهبگیران با اســتفاده از ضمانت حساب یارانه
ایــن افراد هســتیم .به گفته غنیآبــادی ،مدیر اداره
مطالعــات و مقررات بانکی بانک مرکزی ،متقاضیان
با ضمانت قراردادن حسابهای یارانه میتوانند این
کارت را که مخصوص خرید کاالســت دریافت کنند.
نکته قابل توجه اینجاســت که بازپرداخت تسهیالت
بهصورت خودکار از محل یارانههای نقدی برداشت
میشــود و از ایــن کارت بانکی فقــط میتوان برای
خرید کاال اســتفاده کرد و امــکان پرداخت پول نقد
یا واریز به حســاب دیگر وجود ندارد .بازپرداخت این
تســهیالت پنجساله و با نرخ ســود  ۱۸درصد است
و ایــن به این معنی اســت که افرادی که مشــمول
دریافت این وام هستند همچنان در فهرست دریافت
یارانه تا پنج ســال آینده باقی خواهند بود و خبری از
حذف یارانه نیست.
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فاضالب ،سرمایهای که هرز میرود
در کشــورهای درحالتوسعه ،ســاخت تأسیسات
کوچــک تصفیه با لجن فعال ،آببندها و ســازههای
تاالبی نهتنها میتواند بهعنوان منبع اشتغال شناخته
شــود بلکه بیوگاز حاصل از آن فرصتــی برای ایجاد
درآمــد خواهد بود .مواد مغــذی حاصل از فاضالب
شــهری میتواند به مصارف کشــاورزی برسد .میزان
فاضــالب در جریــان فعلی به طــور تئوریک قابلیت
آبیــاری  ۴۰میلیــون هکتــار )یــا  ۱۵درصــد از تمام
زمینهای در حال آبیاری فعلی( را دارد .این میزان دو
برابر  ۲۰میلیون هکتار زمینی است که درحالحاضر با
آب حاصل از تصفیه فاضالب آبیاری میشود.
همچنین معیشت کشاورزی در این بخش بهطور
درخورمالحظهای مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
بر مبنای بررســیهای انجامشده ،توسعه کشاورزی،
ساخت و تجهیز سیستمهای آبیاری و سامانبخشی
و ایجاد خدمات بهداشت عمومی در پی آن ،بر ایجاد
مشــاغل اثری بســزا خواهد داشــت .برای مثال در
هندوستان ،برآورد شــده که فاضالب ،امکان آبیاری
ســاالنه  ۱-۱/۵میلیــون هکتار از اراضی کشــاورزی
را داشــته و میتواند موجب اشــتغال  ۱۳۰میلیون
نفر روز شــود .آب غنی از مواد مغــذی میتواند در
عملیات پرورش آبزیان در آببندها ایجاد شغل کند.
درحالحاضر ،استفاده از فاضالب به طور گسترده در
مزارع پرورش ماهی در کشورهای چین ،هندوستان،
اندونــزی و ویتنام صورت میگیرد .اگرچه گســترش
مناطق شهری موجب کاهش اراضی مزارع پرورش
ماهی شــده ،اما نگرانیهای جدی مربوط به مسائل
بهداشتی پابرجاست.
 صیــد ماهی از مزرعــه پرورش ماهــی با آب
فاضالب کلکته )هندوستان(
عدم رعایت موازین ایمنی و بهداشت در استفاده از
فاضالب در کشاورزی ،به آلودهسازی محصول زراعی،
احشــام و محصوالت آن ،خاک و همچنین ذخایر آبی
منجر ميشــود .نگرانیهای بســیار جدی نیز درباره
کارگران شاغل در بخش کشاورزی که تماس مستقیم
با فاضالب دارند ،وجود دارد .هماکنون نیز ،اســتفاده
از تجهیزات مکانیزه زراعی و برداشــت ،خشکبودن
محصول پیش از برداشــت و وجــود فاصله طوالنی
بیــن آبیاریهــا میتوانــد موجب کاهــش خطراتی
شــود که بهداشــت این کشــاورزان را تهدید میکند.
درحالحاضر بســیاری از کشــورها با کمبود پرســنل
کارآمــد در صنعت تصفیه فاضالب روبهرو هســتند.
بنابراین باید آموزشهای فنی و حرفهای و تکنولوژیک
پیشــرفته و تالشهــای مهارتآموزی جــدی در این
زمینه صورت گیرد .در برخی از کشورها همکاری بین
بخش فاضالب و مؤسسات آموزشــی وجود ندارد و
در نتیجه هیچ تناسبی بین تعداد افراد و مهارتهایی
که به کارگــران آموزش داده شــده و نیاز واقعی این
بخش وجود نــدارد .این در حالی اســت که ایجاد و
گسترش همکاری در توسعه تأسیسات استفاده مجدد
از فاضالب ،امری فوقالعاده ضروری اســت .افزایش
اقبال عمومی در اســتفاده مجــدد از فاضالب امری
ضروری برای پیشــرفت رو به جلو است .این وجهی
مهم از کار آموزشــی و ارتقاي مهارتهاســت که به
آگاهیبخشــی عمومی و تغییر پیشداوریها درباره
ریســک ســالمت و نگرانیهای فرهنگی – اجتماعی
استفاده از فاضالب تصفیهشده کمک میکند .تصفیه
فاضالب ،از لحاظ تجاری بسیار ارزنده است .بهعنوان
بخشی ضروری در گردش اقتصاد ،فاضالب و ارتقای
فراینــد تولید محصوالت جنبــی آن میتواند موجب
ایجــاد فرصت در بخش بازرگانی شــده و به کاهش
قیمت تمامشــده تأسیســات و ایجاد نوآوری در این
صنعت منجر شود .ما نیز خواهیم توانست از مواهب
افزایش انرژی حاصله ،مــواد مغذی ،ارگانیک و آلی،
فلزات و سایر محصوالت فرعی آن بهرهمند شویم.

ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ  .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻔﺖ
ســرمایهگذاری در دریای خزر به دلیل وجود منابع
نفــت و گاز در بخشهای بســیار عمیــق این دریا
بســیار پرهزینه اســت و به دلیــل هزینههای باال و
تکنولوژیهــای جدید مورد نیاز ،رونــد تولید نفت و
گاز ایــن دریا ،بهویژه در بخــش ایرانی آن بهکندی
پیش میرود .ایلهام شــابان ،مدیر مرکزی مطالعات
نفت خزر در جمهوری آذربایجان و کارشناس نشریه
تخصصی  natural gas worldعالوه بر اینها ،اعتقاد
دارد بهترین راه تســریع تولید نفــت و گاز ایران از
دریای خزر توجه به سیاســتهای کشورهای غربی،
جذب سرمایهگذاری خارجی و مشارکت در طرحهای
توسعهای با سایر کشورهای ساحلی خزر است.
 اقدامــات ایران برای بهرهبــرداری از نفت و
گاز دریای خزر را در دو دهه اخیر چگونه ارزیابی
میکنید؟
راهبردیترین سیاســت ایــران در دو دهه اخیر،
مبتنی بــر رقابت با روســیه و تصاحــب جایگاه آن
کشــور بهعنوان تولیدکننده بــزرگ نفت و گاز بوده و
این سیاستگذاری با توجه به فزونی ذخایر گاز ایران
بر روســیه و ذخایر عظیم نفتی ،ایران را مجاب کرده
تا خودش را رقیب روسیه در منطقه قلمداد کند.
 با توجه به این راهبرد ،علت دستنیافتن این
کشور به موقعیت مدنظر در دریای خزر چیست؟
از نظــر من ایــران در ارزیابی خــود از طرحهای
دریای خزر دچار اشــتباهاتی شده است؛ به این معنا
کــه برخی عوامــل و فاکتورهای خارجــی را از نظر
دور داشته اســت .ایرانیان با ذهنیتی که از فروپاشی
شوروی داشــتند ،تصور میکردند پس از فروپاشی،
اوضاع بر همــان منوال خواهد مانــد و از اقدامات
سایر کشورهای شــریک مانند جمهوری آذربایجان،
ترکمنستان و قزاقستان غافل شدند .همچنین نقش
غرب شامل کشــورهای بزرگ اروپایی و آمریکایی را
در مناســبات حاکم بر حوزه انرژی دریای خزر نادیده
گرفتنــد که همین امر موجب شــد تا آنطور که باید
تحلیل مناســبی از مواضع و اقدامات روســیه پیدا
نکننــد .بهطور مثال ،در ســال  ۱۹۹۴و هنگام انعقاد
قــرارداد مشــارکت در تولید بــرای بزرگترین پروژه
آن روزهــای دریای خزر که مربــوط به بلوک »آذری
چراغ گونشــلی« بــود ،جمهــوری آذربایجان تحت
تأثیر فشار واشنگتن ،ایران را بهکلی از این پروژه کنار
گذاشــت .این اقدامات در حالی رقم خورد که دولت
حیدر علیاف تالشهای بیثمــر زیادی برای حفظ
شرکتهای ایرانی در این پروژه انجام داد.
 با همــه این محدودیتها ،ایــران چگونه در
پروژه شاهدنیز مشارکت کرد؟
حیدر علــیاف که بخــش مهمی از پیشــرفت
پروژههــای نفت و گاز خــزر را منوط به مشــارکت
همســایهها میدید ،در ســال  ۱۹۹۶وقتــی قرارداد
بزرگ گازی شــاهدنیز خزر در جمهــوری آذربایجان
آغاز شــد ،قرارداد را به نحوی تنظیم کرد تا فرصت
برای شــرکتهای ایرانی و روسی مهیا شود تا به این
ترتیب شرکت ایرانی »نیکو« و شرکت روسی هرکدام
۱۰درصد از ســهام این پروژه را تصاحب کنند که این
مشارکت تاکنون هم وجود دارد.
 وضعیت پروژه شــاهدنیز که ایران هم در آن
مشارکت دارد ،چگونه است؟
از فــاز اول ایــن میــدان در طــرف جمهــوري
آذربایجــان مقادیــر قابلتوجهــی گاز ) ۳۰میلیون
مترمکعب در روز( و میعانات گازی ) ۵۰هزار بشکه
در روز( استحصال شده و تولیدات آن صادر میشود.
مشــارکت ایران در این طرح حتی در سالهای بعد
از  ۲۰۱۲کــه تحریمهای جهانی علیه ایران تشــدید
شــده بود هم متوقف نشد و تا امروز ادامه دارد .این

اســتمرار در شــرایطی بود که بر اساس تحریمهای
جهانی ،ادامه فعالیت ایــران در میدان گازی دریای
شمال که با بریتانیا شریک بود ،به حال تعلیق درآمد.
 جمهــوری آذربایجان در ازای اجــازه ادامه
فعالیت ایران در شاهدنیز چه درخواستی از طرف
ایرانی داشت؟
جمهوری آذربایجان توقع داشت ایرانیها میدان
»البــرز« را که در محل آبهای مورد مناقشــه واقع
شــده ،در قالب یک تفاهم چندجانبه بررسی کنند و
اقدامات الزم را برای توســعه آن انجام دهند .طرف
ایرانی با وجود اعالم آمادگــی جمهوری آذربایجان
و شــرکتهای غربی نظیر بیپی ،اکســون موبایل و
توتال تمایلی به مشــارکت نشــان نداد تا سرانجام
شــرکتهای متقاضی برای فعالیت در سال  ۲۰۱۵از
برنامههایشان عقبنشینی کنند .این مواضع محکم
ایران به دلیل اصرار آن کشــور بر »سهم ۲۰درصدی
از دریای خزر« بوده و در قبال کشــور ترکمنستان هم
تکرار شــده است که باعث شد شرکتهای روسی از
چندین پروژه ترکمنستان خارج شوند.
 وضع فعالیت ایران در منابع نفت و گاز آسیای
میانه و قفقاز در قیاس با دیگران چگونه است؟
ایران در هیچیک از پروژههای نفتی و گازی آسیای
میانه و قفقاز )بهجز شاهدنیز( مشارکت نداشته و این
در حالی اســت که تولید نفت جمهوری آذربایجان
از روزی ۱۴۵هــزار بشــکه در دهــه  ۹۰میالدی به
حدود یکمیلیونو ۱۰۰هزار بشکه )اندکی کمتر( در
ســالهای اخیر افزایش یافت و کشور قزاقستان هم
تولید خود را با رشــد حیرتانگیــز ۱۱برابری ،به رقم
حدود یکمیلیونو  ۶۲۰هزار بشــکه در روز رســانده
است.
 وضعیــت صادرات گاز در کشــورهای مجاور
دریای خزر چگونه است؟
اگر ذخایــر عظیم گازی ایران و تولیــد زیاد آن را
در نظر بگیریم ،با توجه به پتانسیل و زیرساختهای
نهچنــدان مناســب ،این کشــور درحالحاضر صرفا
میتوانــد مقدار محدودی گاز بــه ترکیه صادر کند.
درحالیکه صــادرات گازی کل جمهوري آذربایجان
از ایران بیشتر است و ترکمنستان که قبال کال وابسته
و متکی به بازار روســیه بود ،در سال  ۲۰۰۹صادرات
خود به چین را از طریق ســه خط لولــه بزرگ آغاز
کــرده و با دو خــط لوله نیز به ایران گاز میرســاند.
ضمــن اینکه پروژه عظیــم انتقال گاز ترکمنســتان،
پاکســتان و هند که موســوم به »تاپی« است نیز در
آینده راهاندازی خواهد شد .در کنار اینها ،ترکمنستان
میتوانــد از پــروژه »ترانس خزر« نیــز بهعنوان یک
پتانسیل در آینده استفاده کند.
 ســرمایهگذاری در نفــت و گاز دریای خزر را

ﺗﻤﺎﯾﻞ روسﻫﺎ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
 9ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان
معاون وزیر نفت در امــور بینالملل و بازرگانی
گفت :شرکتهای روسی برای مشارکت در توسعه
 ۹میــدان نفت و گاز در ایــران ابراز تمایل کردند .به
گــزارش وزارت نفت ،امیرحســین زمانینیا پس از
پایان همایش اقتصادی بینالمللی ســنپترزبورگ
 ۲۰۱۷در مصاحبــه بــا خبرگزاری اســپوتنیکنیوز،
از فرصتهــای موجــود برای شــرکتهای روس
بهمنظور مشارکت در توسعه میدانهای نفت و گاز
ایران سخن گفت.
ایران و روسیه در حاشیه همایش یادشده ،نقشه
راهی برای همــکاری در بخش انرژی امضا کردند،
هدف از این توافق ،ایجاد شــرایطی ترجیحی برای
پروژههای ســرمایهگذاری مشــترک میان دو کشور
است .معاون وزیر نفت در امور بینالملل و بازرگانی
گفت :این نخســتینبار بود که در همایش اقتصادی
بینالمللی سنپترزبورگ شــرکت میکردم و از این
فرصــت برای گفتوگو با نماینــدگان اصلی بخش
نفت و گاز و ساختارهای اقتصادی ،استفاده کردهام.
من با چند مدیر شرکتهای نفتی و وزیران نفت چند
کشور گفتوگو داشتهام و همچنین در چند نشست
تخصصی درباره دورنمای بخش نفت و گاز شرکت
کــردم .به گفته زمانینیا ،یکی از مهمترین مســائل
مــورد بحث در این همایش ،تأثیــر بخش انرژی بر

محیط زیســت و توازن میان انرژی و محیط زیست
بود و یکی از موضوعهای جدید مطرحشده ،مسئله
نقش نفت و گاز بهعنوان سوختهای فسیلی پس
از ســال  ۲۰۵۰میالدی بوده است .وی اعالم کرد به
احتمال زیاد ،ســهم نفت و گاز از سبد انرژی جهان،
در آینده نسبت به ســطح کنونی حدود  ۸۰درصد،
متفاوت خواهد بود؛ اما همچنان بخشی مهم باقی
خواهد ماند؛ بنابراین الزم است سرمایهگذاری جدی
برای توســعه بخش نفت و گاز انجام شود .در این
همایش همچنیــن راهکارهای جذاب و خالقانهای
برای بخش نفت و گاز ارائه شــد .معاون وزیر نفت
در امور بینالملل و بازرگانی همچنین با اظهار نظر
دربــاره نشســت کار گروه همکاری ایران و روســیه
در بخش انرژی ،اعالم کرد شــش تا هفت شــرکت
روس تمایــل خود را برای توســعه  ۹میدان نفت و
گاز ایرانی ابراز کردهاند .این شــرکتها ،پیش از این
بررســیهای اولیه را انجــام داده و کارهای الزم را
ارزیابی کردهاند .برخی از این شــرکتها ،هماکنون
طرح جامع توسعه ) (MDPرا تهیه کردهاند .ایران
این طرحها را بررســی خواهد کرد .زمانینیا با بیان
اینکه ،احتمال همکاری میان شرکتهای نفت و گاز
روس و ایرانی ،باالســت ،ابراز امیدواری کرد مرحله
عملی همکاریها ،در آیندهای نزدیک آغاز شود.

چطور ارزیابی میکنید؟
بیشــتر پروژههای بزرگ و موفــق نفت و گاز خزر
به لطف ورود شرکتهای بزرگ اروپایی و آمریکایی
بهثمر نشســته اســت؛ بهطوریکه تــا آوریل ۲۰۱۷
مبلغی بالغ بر  ۹۶میلیارد دالر در صنعت نفت و گاز
این دریا از سوی جمهوری آذربایجان سرمایهگذاری
شده اســت که  ۹۹درصد این سرمایهگذاریها منشأ
خارجی و غربی داشــته است .این سرمایهگذاری در
ترکمنستان از سوی شرکتهای غربی ،عربی و چینی
تأمین شد.
عالوهبراین ۲کشور ،قزاقستان سرمایهای به ارزش
 ۲۰۰میلیارد دالر را جذب کــرده و توأمان بزرگترین
پروژه نفتی جهان در  ۴۰ســال گذشــته را در دست
تکمیل دارد که شــامل توســعه ابرپروژه »کاشاقان«
اســت .البته تأکید بر سهم ۲۰درصدی از دریای خزر
نشــان از انعطافنداشتن ایران و حساسیت آن است
که موجب شــده این کشــور درحالیکه شرکتهای
روس و چینــی در کنــار شــرکتهای غربی حضور
پررنگــی در این دریا دارند ،از پروژههای نفتی و گازی
دریای خزر کنار بماند و بهجز شــاهدنیز شاهد حضور
ایران در هیچیک از طرحهای بزرگ این دریا نیستیم.
 آیا سرمایهگذاری جمهوری آذربایجان در نفت
دریای خزر با میزان تولید آن متناسب بوده است؟
در ســه ســال آینده فاز دوم پروژه شاهدنیز که با
هزینــهای بالغ بر  ۴۰میلیارد دالر تکمیل میشــود و
در جمهــوري آذربایجان افتتاح خواهد شــد و خط
لوله کریــدور جنوبــی )یعنی خط لولــهای که گاز
جمهوري آذربایجــان را به اروپا منتقل میکند( هم
بــه بهرهبرداری خواهد رســید که در ســال اول گاز
جمهوري آذربایجان به ترکیه رسیده و در سال سوم
این طرح بخشی از نیاز گاز اروپا را تأمین میکند.

ظرفیــت فــاز دوم در مرحلــه اول  ۱۶میلیــارد
مترمکعب خواهد بود که بــا تکمیل پروژه ،ظرفیت
انتقال بخشی از گاز قزاقستان و ترکمنستان به اروپا،
تــا  ۳۱میلیــارد مترمکعب هم خواهد رســید که از
اهمیتی اســتراتژیک بــرای اروپا برخوردار اســت و
قابلیت ترانزیت نفت و گاز این کشــور را برجســتهتر
میکنــد؛ تجربــهای که نظیــر آن در انتقــال گاز به
گرجســتان اتفاق افتاد و در آینده در بخشــی از اروپا
کشورهای بالکان -تکرار خواهد شد. با توجه به اجماعنداشتن همسایههای خزر بر
ســر رژیم حقوقی این دریا ،آیا عزمی در راستای
توافق میبینید؟
ازآنجایــی کــه روســیه ،قزاقســتان و جمهوري
آذربایجان بر اســاس قراردادهای سهجانبه در حال
توســعه صنعــت نفــت و گاز خــود در بخشهای
ساحلی ادعاشده خود هســتند ،بنابراین عزمی برای
حصول توافق کامل بین کشورها مشاهده نمیشود.
 با توجه به گذشــته و وضعیت امروز ایران و
سایر کشورهای مجاور دریای خزر ،اقدامات قبل
و آینده ایــران در این دریا را در قیاس با ســایر
کشورها چگونه ارزیابی میکنید؟
همانطور که میدانید ،اقدامات در بخش ایرانی
دریای خزر از دهه  ۶۰میالدی با عملیات اکتشاف آغاز
و در فاصله سالهای  ۱۹۹۵تا  ۱۹۹۶نیز فعالیتهای
مشابهی نظیر حفر چاه در آبهای به عمق صد متر
انجام گرفت کــه هیچکدام منجر بــه یافتن مخازن
نفت و گاز نشد و آن بخش از اکتشافهای موفق در
بخش ایرانی مانند میدان ســردار جنگل ،در اعماق
بســیار زیاد نیز به دلیل نیازمندی به ســکوهای ویژه
ســکوهای حفاری نسل ششــم -و تکنولوژیهایگرانقیمت بهکندی پیش میرود.
 بهعنوان ســؤال آخر ،میزان دقیق تولیدات
نفــت و گاز کشــورهای جمهــوری آذربایجان،
روسیه ،قزاقستان و ترکمنستان را اعالم میکنید؟
درحالحاضر ،تولید نفــت جمهوري آذربایجان
 ۸۴۰هزار بشــکه در روز اســت که چیــزی حدود
 ۹۷درصــد آن از منابــع دریــای خــزر تأمیــن
میشود .همچنین برآورد میشــود از برنامه تولید
یکمیلیونو  ۶۲۰هزار بشــکه در روز قزاقســتان،
حدود ۹۰هزار بشــکه در روز آن ،اولین بار از میدان
»کشاگان« در دریای خزر تأمین شود که پیشبینیها
حاکی از افزایش تولیدات این میدان تا مرز ســاالنه
 ۴۵۰هزار بشــکه در روز است .در کنار اینها ،از ۲۶۵
هزار بشــکه در روز تولید نفت و میعانات ســاالنه
ترکمنســتان ،میزان حــدود ۱۰۲هزار بشــکه آن از
دریای خزر اســتحصال میشود و کشور روسیه هم
روزی حدود ۲۲هزار بشکه از منابع دریای خزر نفت
تولید میکند.

 ایسنا :یک کارشناس اقتصادی گفت :در شرایطی
که بازار مســکن همچنان در شــرایط رکودی اســت،
تحمیل مالیات ۱۰درصدی بر ســاختمانهای نوســاز
میتوانــد بیــش از گذشــته اوضــاع را وخیــم کند.
سیدمحســن طباطباییمزدآبادی ،دبیر انجمن علمی
اقتصاد شهری ایران ،با اشاره به ابالغیه جدید سازمان
امور مالیاتی درباره اجرای مقررات ماده  ۷۷اصالحی
قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،گفت :براســاس این
آییننامه اولین نقلوانتقال ساختمانهای ساختهشده
از سوی اشــخاص در شهرهایی با جمعیت صد هزار
نفــر و باالتر عــالوه بر مالیات نقــل و انتقال موضوع
ماده  ۵۹قانون مالیاتهای مستقیم ،درباره اشخاص
حقوقی با رعایــت تبصره ) (۴ماده  ۷۷قانون مزبور و
درباره اشــخاص حقیقی با رعایت تبصرههای دوم و
چهارم ماده یادشده ،مشمول مالیات علیالحساب به
نرخ  ۱۰درصد به مأخــذ ارزش معامالتی ملک مورد
انتقال اســت .وی درباره تبصرههای دوم و چهارم این
ماده قانونی نیز گفت :به موجب تبصره دو ماده مذکور
شــمول مقررات این مــاده درباره ســاخت و فروش
ساختمان از سوی اشخاص حقیقی منوط به آن است
که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن
نگذشته باشد و وفق تبصره چهار نیز شهرهای زیر صد
هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنا است.
طباطبایی هدف مســتقیم این آییننامه را انبوهسازان
و ســازندگان شخصی مسکن دانســت و گفت :البته
باید در نظر داشــته باشــیم که در نهایت این مالیات
از جیــب مصرفکننده پرداخت خواهد شــد؛ چراکه
ســازندگان این اضافــه مالیاتــی را روی اصل قیمت
مســکن اضافه میکنند .وی به آمارهایــی از آخرین
وضعیت ساختوساز مســکن نیز اشاره کرد و گفت:
در ششماهه ســال گذشته ،جمع سرمایهگذاریهای
بخـــش خصوصـی در ســـاختمانهای جدید که در
شــهرها ساخته شــدهاند۳۲ ،هزارو  ۶۱۶هزار میلیارد
تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴
کاهــش ۱۶٫۵درصدی را نشــان میدهــد .همچنین
در شــشماهه نخست ســال گذشــته ۴۵هزارو ۱۵۱
دستگاه از کل ســاختمانهای شروعشده به ساخت،
مســکونی بودهاند که باز  ۱۱٫۶درصد نســبت به دوره
مشابه سال قبل کاهش نشــان میدهد .طباطبایی با
اشاره به اینکه اوضاع ساختوساز در شهرهای بزرگ
و بهویژه پایتخت نامناســبتر بوده اســت ،افزود :در
ششماهه سال گذشته در تهران پنجهزارو  ۶۰دستگاه
ساختمان مسکونی شروع به ساخت کرده که نسبت
به دوره قبلی بیش از  ۲۰درصد کاهش داشته است.
نایبرئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران افزود:
در نیمه نخست سال گذشته بیش از  ۵۸هزار دستگاه
ســاختمان در شــهرها از ســوی بخش خصوصی با
هزینه ۲۶هزارو  ۵۶۰میلیارد تومانی تکمیل شــده که
نسبت به دوره مشــابه در سال  ۱۳۹۴کاهش بیش از
۲۵درصدی را نشان میدهد.
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نوب

شماره مجوز ۱۳۹۶ -۱۱۲۸

شرکت پاالیش نفت امام خمیني)ره(
شازند)سهامي عام(

ت اول

شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند در نظر دارد کاالی موضوع بند »یک« آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تامین
کننده واجد شرایط خریداری و تامین نماید.
(۱موضوع مناقصه
الف( شرح مختصر کاال
ردیف

شماره مناقصه

شرح مختصر کاال

مقدار

۱

MB-۹۶۱۸۱۳۹-RND

Tube Expander

 ۲۷قلم

برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه )ریال( مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )ریال(

۳/۱۰۱/۰۰۰/۰۰۰

۱۵۵/۰۵۰/۰۰۰

ب( شرایط اولیه متقاضی
 -۱داشتن شخصیت حقیقی /حقوقی ،شماره اقتصادی ،توانایی مالی ،سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.
 -۲داشتن کد ملی/شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
 -۳داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.
 -۴توانایی ارائه تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار )در صورت تایید در ارزیابی کیفی مناقصه گران( و همچنین تضمین انجام تعهدات )در صورت برنده
شدن در مناقصه( مطابق آییننامه تضمین برای معامالت دولتی موضوع تصویبنامه هیات وزیران به شماره  / ۱۲۳۴۰۲ت مورخ .۱۳۹۴/۰۹/۲۲
 -۵ثبت و درج نام شرکت در سامانه  AVLوزارت نفت.
(۲نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار
شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند واقع در استان مرکزی اراک – کیلومتر  ۲۰جاده بروجرد
(۳مهلت و محل دریافت فرمهای استعالم ارزیابی کیفی
متقاضیانــی که دارای شــرایط اولیه )بند ب( بوده و آمادگی الزم جهــت انجام هر یک از مناقصات مذکور را دارند می توانند پس از انتشــار آگهی نوبت
دوم )ســه روز پس از انتشــار آگهی نوبت اول( به مدت  ۵روز کاری ضمن ارســال تقاضای شــرکت در مناقصه را از طریق نمابــر ۰۸۶-۳۳۶۷۲۰۱۳
و ۰۲۱ -۶۱۶۲۳۶۶۰فرمهای استعالم ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی این شرکت به آدرس  WWW.IKORC.irدریافت و براساس آن مدارک الزمه را
تکمیل و صرفا بر روی لوح فشرده ) (CDبه این شرکت تحویل یا ارسال نمایند.
(۴زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی )تکمیل شده توسط متقاضیان(
زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصهگران ۲ ،هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضای شرکت در مناقصه میباشد .ضمنا محل تحویل یا ارسال
لوح فشــرده ) (CDحاوی فرمها و مدارک تکمیل شده ،به نشــانی اراک – کیلومتر  ۲۰جاده بروجرد – سه راهی شازند – شرکت پاالیش نفت امام خمینی
)ره( شــازند -اداره تدارکات و امور کاال – ســاختمان ب – طبقه همکف اتاق  ۱۱۸کد پستی  – ۳۸۶۷۱-۴۱۱۱۱تلفن ۰۸۶-۳۳۴۹۲۹۷۶ :می باشد .بدیهی
اســت به مدارک ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .ضمنا دادن پیشــنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد
نمیکند .الزم به ذکر اســت دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوی اسناد ارزیابی کیفی ظرف مدت یک ماه نسبت به اعالم اسامی واجدین
شرایط اقدام خواهد نمود.
توجه :مناقصه گران نخســت با مراجعه به سایت این شرکت )همزمان با انتشــار آگهی نوبت دوم( می بایست  ۲برگ فرم ارزیابی کیفی را اخذ و پس از
تکمیل به همراه مدارک مربوطه ،صرفا بر روی لوح فشــرده ) (CDدرج و در موعد مقرر به آدرس این شرکت ارسال یا تحویل نمایند ،این شرکت نیز پس
از ارزیابی کیفی متقاضیان ،از شرکتهایی که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب نموده باشند ،جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.
آدرس اینترنتیWWW.IKORC.ir :
تاریخ چاپ آگهي نوبت اول ۹۶/۳/۱۷ :تاریخ چاپ آگهي نوبت دوم۹۶/۳/۲۱ :

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ)ره( ﺷﺎزﻧﺪ

