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آهنگ بازگشت نفت ایران

خطر امنیت انرژی جهان
با ادامه تحریمهای ایران
شــانا :وزیر نفت با انتشار توییتی در حســاب کاربری خود در
توییتر نوشــت :یکی از دالیل اصلی به مخاطره افتــادن انرژی
جهان،تحریمهای ظالمانه ایران ،بهعنوان دارنده بیشترین ذخایر
نفت و گاز جهان ،اســت .متن توییت جواد اوجی به شــرح زیر
است« :آشــفتگی موجود در بازار انرژی جهان ،سبب به مخاطره
افتادنامنیت انرژی و زمینهســازپیامدهای نگرانکننده برای
واردکنندگان بهخصوص درزمستان پیش رو است .بیتردید یکی
از دالیل اصلی ایجاد چنین شرایطی،تحریمهای ظالمانهایران،
بهعنوان دارنده بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان ،است».

احتمال تعطیلی بزرگترین مجتمع
پتروشیمی جهان به دلیل کمبود گاز
فارس :ممکن است شرکت  BASFآلمان مجبور شود به خاطر
کمبود گاز بزرگترین مجتمع پتروشــیمی جهان را تعطیل کند.
به گزارش والاستریت ژورنال ،این احتمال وجود دارد که شرکت
 BASFآلمان به خاطر نبود گاز مجبور شــود فعالیت بزرگترین
مجتمع پتروشیمی جهان در شهر لودویگسهافن آلمان را متوقف
کند .طی روزهای گذشته روسیه صادرات گاز به آلمان را 60درصد
کاهش داده و این شــرکت دلیل احتمال توقف فعالیتش را همین
مساله عنوان کرده است .شــرکت  BASFآلمان سالهاست که از
گاز روسیه برای تولید نیرو و مواد اولیه استفاده میکند .این شرکت
میگوید افت تامین گاز از ســوی روســیه به تهدیدی برای ادامه
فعالیت بزرگترین کارخانه پتروشیمی جهان تبدیل شده است .پیتر
وست رهِید ،کارشناس ارشد  ،BASFدر این باره میگوید :توقف تولید
در این مجمع موضوع بسیار بزرگی است .ما قبال چنین شرایطی را
تجربه نکردهایم و حتی تصور آن هم ســخت است .شرکت BASF
آلمان البته گفته که اگر بتواند حجم گاز دریافتی خود را به میزان
50درصد سطح قبلی نگه دارد ،به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

روسیه ارسال گاز از طریق ترک استریم را
از سر گرفت

تسنیم :شرکت گازپروم روسیه اعالم کرد عرضه گاز را از طریق
خط لوله ترک استریم ،از سر گرفته است .به گزارش خبرگزاری
تاس ،شرکت دولتی گازپروم روسیه روز دوشنبه اعالم کرد عرضه
گاز را از طریق خط لوله ترک استریم ،پس از اتمام تعمیرات ساالنه،
از سر گرفته اســت .گازپروم گفت :تعمیرات برنامهریزیشده در
خط لوله گاز ترک اســتریم که در دوره  21تــا  28ژوئن 2022
برنامهریزی شده بود ،به پایان رسید .انتقال گاز دوشنبه در ساعت
 20:00بهوقت مسکو از سر گرفته شد .خط لوله گاز ترک استریم
از دو رشته تشکیل شــده اســت؛ یکی از آنها برای گازرسانی به
مصرفکنندگان در ترکیه و دیگری برای انتقال گاز به کشورهای
جنوب و جنوب شرقی اروپا در نظر گرفته شده است.

دنیای اقتصــاد :خبرهایی از نشســت گروه 7
در آلمان بهگوش میرســد که حاکــی از تمایل
کشورهای مصرفکننده غرب بهخصوص فرانسه
برای بازگشت نفت ایران به بازار بینالمللی است .یک
مقامریاستجمهوریفرانسهخواهانحلمشکالت
آمریکا با ایران و ونزوئال با هدف افزایش تولید نفت
شده اســت و محمد بن زاید ،حاکم امارات هم به
امانوئل مکرون فرانسوی گفته این کشور و عربستان
توان بسیار اندکی برای افزایش تولید دارند .شرایط
از هر سو برای بازگشــت نفت ایران بهطور رسمی
به بازارهای بینالمللی در حال مهیا شدن است .با
آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه
طی روز سهشنبه برای حل اختالفات غیرهستهای
باقیمانده ،خبرهای نشســت گروه  7در باواریا در
همین راستا ارزیابی میشوند؛ از جمله اینکه یکی
از مسووالن فرانسوی در حاشیه این نشست ضمن
درخواستازتولیدکنندگاننفتبرایافزایشتولید،
گفته اگر الزم باشد ایران و آمریکا باید مشکالتشان
را حل کنند تا نفت ایران و همینطور ونزوئال به بازار
برگردد .از سوی دیگر ،تلویزیون رویترز ویدئویی از
مکرون گرفته که به جو بایدن آمریکایی میگوید
محمد بن زاید در یک مکالمــه تلفنی به او گفته
در حال حاضر این کشــور با حداکثــر توان ،نفت
تولید میکند و عربســتان هم فقط میتواند فورا
حدود 150هزار بشکه در روز به تولیدش بیفزاید.
این دو کشــور بهعنوان تنها کشــورهایی که در
حال حاضر ظرفیت مازاد تولید دارند ،شــناخته
میشدند و تخمین زده میشــد در مجموع بین
 2/5تا2/8میلیون بشکه روزانه توانایی افزایش تولید
داشته باشند .عالوه بر این ،گروه  7متعهد به بررسی
طرح اعمال سقف قیمتی بر نفت روسیه شده است.
با همه این اوصاف باید گفت عرضه نفت کم است و
افزایش آن بسیار دشــوار .در این شرایط بازگشت
نفت ایران به معامالت رسمی بازار میتواند بخشی
از کمبود عرضه طالی سیاه را حل کند.
حرفهای درگوشی مکرون با بایدن

به گزارش رویترز ،امانوئل مکرون ،رئیسجمهور
فرانسه دوشنبه در یک مکالمه تلفنی با حاکم امارات
متحدهعربی،محمدبنزایدمطلعشدهکهعربستان
و امارات به عنوان دو عضو بزرگ اوپک بهســختی

میتوانند فقط اندکی به تولید خود بیفزایند .این
دو کشــور به عنوان دو عضو ســازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) شــناخته میشدند که
ظرفیت تولید مازادی بــرای کاهش قیمتها در
اختیار دارند .مکرون در حاشیه نشست گروه  7به
رئیسجمهور آمریکا ،جو بایــدن میگوید« :یک
تماس با محمد بن زاید داشتم .او دو چیز به من گفت.
ما در حداکثر (ظرفیت تولید) هستیم .این چیزی
اســت که او ادعا میکند ».مکرون ادامه میدهد:
«و سپس او (محمد بن زاید) گفت که سعودیها
میتوانند 150هزار بشکه در روز اضافه کنند .شاید
کمی بیشتر ،اما آنها در بازه 6ماهه ظرفیت عظیمی
(برای تولید بیشتر) ندارند ».بیانیهای از سوی وزیر
انرژی امارات ،سهیل المهدی ،نیز در روز دوشنبه
منتشر شد مبنیبر اینکه این کشور در حال حاضر
طبق سهمیهاش یعنی3/168میلیون بشکه در روز
نفت تولید میکند .او همچنین گفت« :با توجه به
گزارشهای اخیر رسانهها ،میخواهم توضیح دهم
که امارات نزدیک بــه حداکثر ظرفیت تولید خود
براســاس خط پایه تولید فعلی اوپکپالس ،نفت
تولید میکند ».قیمتهای جهانی نفت در ماههای
اخیر بهدلیل کمبود عرضه و بازیابی تقاضا پس از رفع
نسبی همهگیری کرونا افزایش پیوستهای تجربه
کردهاند .جنگ در اوکراین و تحریمها علیه روسیه
وضعیت کمبود را بدتر کرد کــه منجر به جهش
قیمتها شد .هر چند طالی سیاه دو هفته کاهشی
را ب ه دلیل افزایش نرخهای بهره در آمریکا و دیگر
نقاط و همینطور احتمال رکود اقتصادی تجربه

کرد ،با این حال ،بهای نفــت از جمعه مجددا روند
صعودی گرفته است .عربســتان سعودی تقریبا
10/5میلیون بشــکه در روز نفت تولید میکند و
گفته میشود ظرفیت تولید 12/5میلیون بشکهای
دارد که ب ه معنای این است که روی کاغذ میتواند
2میلیون بشکه به عرضهاش اضافه کند .امارات نیز
حدود 3میلیون بشکه روزانه تولید طالی سیاه دارد
و ظرفیت آن 3/4میلیون بشکه است .این کشور در
حال کار روی افزایش ظرفیت تا 4میلیون بشــکه
در روز بوده اســت .اروپا در پی یافتن منابعی برای
جایگزینی 2میلیون بشکه نفت و حدود 2میلیون
بشکه فرآورده پاالیشی است که پیش از جنگ در
اوکراین از روسیه وارد میکرد.
فرانسه خواهان بازگشت نفت ایران

فرانسه دوشنبه از تولیدکنندگان نفت خواست که
تولید نفت را «بهصورت استثنایی» افزایش دهند و
مذاکرات را ادامه دهند تا زمینه بازگشت نفت ایران و
ونزوئال به بازار برای غلبه بر بحران انرژی فراهم شود.
به گزارش منابع محلی فرانسوی ،در حاشیه نشست
گروه  ،7یکی از مسووالن ریاستجمهوری فرانسه
بر نیاز به مهار جهش قیمتهای سوخت از طریق
افزایش عرضه نفت همزمان با حفظ اهداف کربن
خنثی تاکید کرد .این مقام مسوول با اشاره به اینکه
منابعی در نقاط دیگر وجود دارد که باید اکتشاف
شود ،گفت« :ما به کشورهای تولیدکننده نفت نیاز
داریم که به صورت استثنایی بیشتر تولید کنند».
این مقام بهویژه خواستار متنوعسازی منابع عرضه

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(
برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۰
شماره ثبت  ۱۱۹۸۶۹:و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷:

بدینوسـیله بـه اطـالع کلیـه سـهامداران شـرکت سـرمایه گـذاری توسـعه معـادن و فلـزات
(سـهامی عـام) مـی رسـاند جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه شـرکت درسـاعت  1۴:۳0روز
چهارشـنبه مـورخ  1۴01/۴/22بـه منظـور بررسـی عملکـرد سـال مالـی منتهـی بـه  2۹اسـفندماه
 1۴00درمحـل مجموعـه فرهنگـی و ورزشـی وزارت کار و امـور اجتماعـی ،سـالن تـالش بـه نشـانی
تهـران  :خیابـان ولیعصـر  ،باالتـر از مسـجد بـالل نرسـیده بـه چهـارراه پـارک وی برگـزار میگـردد.
سـهامداران یـا وکالی قانونـی آنـان میتواننـد بـا در دسـت داشـتن کارت شناسـایی معتبرجهـت
دریافـت برگـه ورود بـه جلسـه در سـاعات اداری روز سهشـنبه  1۴01/0۴/21بـه واحـد امـور سـهام
شـرکت واقـع درتهـران خیابـان آفریقـا  ،بلـوار اسـفندیار ،پـالک  ،۷طبقـه چهـارم مراجعـه نمایند.
همـراه داشـتن اصـل کارت ملـی بـرای سـهامداران حقیقـی و نماینـدگان قانونـی آنهـا و همچنیـن
معرفـی نامـه در سـربرگ همـراه بـا مهـر و امضـا مجـاز شـرکت بـرای نماینـدگان اشـخاص حقوقی
الزامـی می باشـد.
درضمـن بـا عنایـت بـه مصوبـه شـماره  121/1665۴۷مـورخ  1۴00/10/0۴سـتاد ملـی مبـارزه بـا
کرونـا و ابالغیـه مـورخ  1۴00/11/0۹سـازمان بـوس و اوراق بهـادار  ،سـهامداران محتـرم می توانند
بـا اسـتفاده از ماسـک در طـول زمـان برگـزاری مجمـع و بـه همـراه داشـتن کارت واکسیناسـیون

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﮔﺎز اﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻰ

در مجمـع حضـور یابند.
ضمنـا امـکان مشـاهده همزمـان مجمـع از طریـق مراجعـه بـه سـایت شـرکت بـه نشـانی
 WWW.mmdic.irبهصورت آنالین برای سهامداران فراهم شده است.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -1اسـتماع گـزارش هیـات مدیـره و گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونـی شـرکت بـرای عملکـرد
سـال مالـی منتهـی بـه  2۹اسـفند 1۴00
 -2بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به  2۹اسفند 1۴00
 -۳تقسیم سود
 -۴انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به  2۹اسفند 1۴01
 -5تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت
 -6تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف و پاداش اعضاء هیات مدیره
 -۷سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﻪﺻﻮرت
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ،ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮑﻰ و ﯾﺎ وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى.
ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺷﯿﺮاز  -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  14ﺟﺎده ﺷﯿﺮاز ﺳﭙﯿﺪان  -ﺷﻬﺮك
دوﮐﻮﻫﮏ  -ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻬﺪاى ﻓﺠﺮ ﺷﯿﺮاز  -ﺻﻨﺪوق ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺎزرﺳﻰ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ1401/04/28 :
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ1401/04/29 :
ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﻰ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه /ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﻤﺘﺎ و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ آن ﻃﻰ دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺬار در رد ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  071-36703873ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ آﮔﻬﻰ 1343879

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ

آگهی تجدید مناقصه عمومی )دو مرحلهای(
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪRKP-1400146203-KM/S-06 :
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻰ – ﺗﯿﻮب ﺑﺎﻧﺪل – ﺳﺖ ﮔﺴﮑﺖ

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در نظر دارد  ۳قلم کاال را با مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه مربوطه از طریق سازندگان و یا
تﺄمینکنندگان ذیصالح خریداری نماید.
 .1نام و نشانی مناقصهگذار :شرکت پاالیش نفت کرمانشاه واقع در بلوار شهید دکتر بهشتی ،روبروی پارک شاهد ،اداره بازرگانی،
تلفن 08۳-۳1۴۹۷55۹ :و فکس08۳-۳1۴۹۷5۹6 :
 .2نوع ،کمیت و کیفیت کاال :خرید مبدل حرارتی – تیوب باندل – ست گسکت ،شرح کامل آن در آدرس اینترنتی  www.korc.irقید شده است.
 .۳نوع و مبلﻎ تضمین :ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلﻎ  250/000/000ریال یا واریز وجه نقد.
 .۴محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد :اداره بازرگانی 20 ،روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم تا تاریﺦ 1۴01/05/02
 .5زمان بازگشایی پیشنهاد فنی 1۴01/05/06 :و زمان بازگشایی پاکت مالی حداکثر تا تاریﺦ 1۴01/06/10
 .6شرکت پاالیش نفت کرمانشاه این حق را برای خود محفوظ میدارد که در رد تمام یا تعدادی از پیشنهادات بدون ذکر علت مختار است.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ

احتمال اعمال سقف قیمتی بر عرضه روسیه

در همین حال ،محدودیتها بر نفت روســیه
احتماال افزایش یابد .رهبران گروه 7سهشنبه توافق
کردند که طرح اعمال سقف قیمتی بر واردات نفت
و گاز روسیه را بررســی کنند .این برنامه با هدف
محدودسازی توان مسکو برای تامین مالی جنگ در
اوکراین مطرح شده است .بر اساس بخشی از بیانیه
نهایی جی 7که رویترز آن را مشاهده کرده ،اتحادیه
اروپا با شرکای بینالمللی راههایی را برای کاهش
قیمت انرژی از جمله امکانســنجی اعمال سقف
موقت قیمتی بر واردات روسیه بررسی خواهد کرد.
مقامات حاضر در این نشست گفتند که این شامل
نفت و گاز میشود.چنین طرحی قصد دارد از طریق
وادار کردن شرکتهای بیمه ،کشتیرانی و نهادهای
مالی برای ارائه خدمات به محمولههای روسی فقط
با شرط اینکه سقف قیمتی مشخصی رعایت شده
باشد ،درآمد این کشور از فروش نفت و گاز را بدون
اینکه حجم عرضه در بازار پایین رود ،کاهش دهد .با
این حال ،بسیاری از کارشناسان در مورد اثرگذاری
این طرح تردیدهای جدی دارند .نکته مهم اینکه
همین موضوع ممکن است تنشها بین کرملین
و غرب را افزایش دهد و حتی به قطع خودخواسته
صادرات انرژی این کشــور منجر شود که شوک
بزرگی به بازارها خواهد بود .در این شرایط بازگشت
نفت ایران و ونزوئال میتواند بخشی از فقدان طالی
سیاه روســی را جبران کند ،مخصوصا اینکه حاال
گزارشهایی از ناتوانی عربستان و امارات برای تولید
بیشتر به گوش میرسد.

ایسنا :درآمد نفتی اوپک در سال  ۲۰۲۱که قیمتها و تقاضا از
بدترین دوره پاندمی کووید بهبود یافت ،افزایش پیدا کرد .بولتن
آمار ساالنه اوپک که روز سهشنبه منتشر شد ،نشان داد ارزش
صادرات نفت این گروه که متشــکل از  ۱۳کشــور عضو است،
در سال  ۲۰۲۱به ۵۶۱میلیارد دالر رســید که ۷۷درصد باالتر
از درآمد سال  ۲۰۲۰بود .با رشــد تولید اوپک در سال ،۲۰۲۱
شمار دکلهای حفاری نفت فعال در کشورهای عضو این گروه،
به میزان ۱۱درصد رشد کرد و به  ۴۸۹حلقه رسید ،اما افزایش
کمتری در مقایسه با رشــد دکلها در ســطح جهانی داشت.
عربســتان ســعودی که بزرگترین عضو اوپک است ،در سال
 ۲۰۲۱شــش حلقه به دکلهای حفاری نفت خود اضافه کرد و
شمار آنها را به  ۶۵حلقه رساند که بسیار پایینتر از شمار دکلها
در ســال  ۲۰۱۹بود .اوپک پالس در تالش برای تحقق اهداف
تولید تصویب شده اســت اما بعضی از اعضای این گروه به دلیل
کمبود سرمایهگذاری در اکتشاف و حفاری ،برای افزایش تولید به
مشکل برخوردهاند .این کمبود ،یکی از دالیل افزایش قیمتهای
نفت در سال  ۲۰۲۲بوده اســت .براساس گزارش رویترز ،شمار
چاههای تکمیل شــده – چاههایی که آماده تولید هستند  -در
اوپک ،سال میالدی گذشته به  ۱۵۸۸حلقه رسید که  ۲۸۰حلقه
کاهش در مقایسه با سال  ۲۰۲۰داشــت و پایینترین میزان از
سال  ۲۰۱۷بود .چاههای تکمیلشده در همه اعضای اوپک بهجز
لیبی ،ونزوئال ،گینه استوایی ،آنگوال و ایران ،کاهش پیدا کرد .در
مقابل ،شمار چاههای تکمیلشده در سطح جهانی ،سال میالدی
گذشته افزایش یافت.

قیمت گاز در اروپا باز هم افزایش یافت
تسنیم :کاهش شدید عرضه گاز روسیه به اروپا سرعت پر شدن
ذخایر گازی این قاره را کند کرده و قیمت گاز طبیعی را دوباره
افزایش دادهاست .بهگزارش خبرگزاری بلومبرگ ،بهاینترتیب
احتماالً اروپا نمیتواند گاز مورد نیاز برای گرم کردن خانهها در
فصل زمســتان را ذخیره کند .جایگزینی گاز روسیه برای اروپا
بهدنبال کاهش 60درصدی جریان گاز از خط لوله نورد استریم
 2سختتر شده است .آلمان هشدار سهمیهبندی انرژی را داده
و کادری سیمون ،کمیسر انرژی اتحادیه اروپا اعالم کرده عرضه
جهانی گاز برای جایگزینی گاز روسیه کافی نیست .رابرت هابک،
وزیر اقتصاد آلمــان قبلاز اجالس وزرای انــرژی اتحادیه اروپا
در لوکزامبورگ گفت« :خطر ســهمیهبندی گاز وجود دارد که
میتواند باعث بحران اقتصادی شــدیدی در آلمان و اروپا شود.
بحران عرضه گاز در یکی از اعضــای اتحادیه اروپا باعث بحران
اقتصادی در کشورهای دیگر هم میشود ».شاخص قیمت گاز
اروپا ۹/۱درصد طی هفته گذشــته افزایش داشــت و امروز هم
۰/۷درصد باال رفتــه و به  ۱۲۹/۴۶یورو در هر مگاوات ســاعت
رسیدها ست .دراینبین ،قیمت گاز طبیعی مایع در شمال شرق
آسیا هم بهخاطر گرمای بیسابقه در ژاپن افزایشیافته است که
رقابت برای تامین انرژی را سختتر میکند.

آگﻬﻰ ﻓراﺧﻮان ﻣناﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ دو ﻣرﺣﻠﻪاى

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻰ در ﻧﻈﺮ دارد اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ دو ﻣﺮﺣﻠﻪاى از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد( ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
2001093498000303

ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اﯾﺮان
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺗﻘﺎﺿﺎى  9840002ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره 98/039

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ /ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻗﻼم درﺧﻮاﺳﺘﻰ

ﺳﺮ ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻮﺷﯿﻨﮓ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر

 675/000/000رﯾﺎل

ﻧﻮع ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮑﻰ از ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل وﻓﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره
/123402ت 50659ه ﻣﻮرخ  94/09/22ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآوردى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 13/500/000/000رﯾﺎل

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد

 10روز ﭘﺲ از درج ﻧﻮﺑﺖ دوم آﮔﻬﻰ در ﺻﻔﺤﻪ اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اﯾﺮان ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى و ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ )رزوﻣﻪ( در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد

ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎى ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﻨﻰ /ﻣﺎﻟﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد

ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان ،ﻣﺴﺘﻨﺪات درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﻨﻰ و ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻰ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ارﺳﺎل ﻣﻰﮔﺮدد.

آدرس ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺬار

اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ – ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ – ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻰ – ﻓﺎزﻫﺎى  15و  – 16ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﻣﻮر ﮐﺎﻻ – اداره ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺷﺸﻢ

آگﻬﻰ ﻣناﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺻنایﻊ ﺷﻬﺪاى ﻓﺠر ﺷﯿراز
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻤﺎره  :1531ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى و
ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﻰ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺟﻬﺖ  14/000ﮐﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ
ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 500/000رﯾﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره
 IR020150000001088800037253ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻬﺪاى
ﻓﺠﺮ ﺷﯿﺮاز وارﯾﺰ ﮔﺮدد) .اﺳﻨﺎد در ﻗﺒﺎل رﺳﯿﺪ وارﯾﺰ وﺟﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻰﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﻰﺷﻮد(
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺷﯿﺮاز  -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  14ﺟﺎده ﺷﯿﺮاز ﺳﭙﯿﺪان -
ﺷﻬﺮك دوﮐﻮﻫﮏ  -ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻬﺪاى ﻓﺠﺮ ﺷﯿﺮاز – ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ.
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻃﻰ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ.
اوﻗﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺳﺎﻋﺖ  8اﻟﻰ  14ﺑﻪﻏﯿﺮ از روزﻫﺎى ﺗﻌﻄﯿﻞ

افزایش درآمد نفتی اوپک

شد .این مقام گفت« :گرهی برای باز کردن در صورت
لزوم (بین آمریکا و ایران) وجود دارد ...تا نفت ایران و
ونزوئال نیز بتوانند به بازار بازگردانده شوند».
مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایاالت متحده آمریکا
برای احیای برجام که میتواند منجر به رفع تحریمها
و افزایش صادرات نفت ایران شود چند ماه متوقف
شده بود ،اما با ســفر جوزپ بورل به تهران حاال دو
کشــور در دوحه قطر مذاکرات را از سر گرفتهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفت« :آنچه
در مذاکرات آتی انجام خواهیم داد ،در خصوص ابعاد
هستهای نیست و در خصوص این چند موضوع باقی
در رفع تحریمهاست».

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(

خبر

ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ:
 www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﻣﻰﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎى ﺧﺎرج از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐاﺛﺮى داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  www.spgc.irﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎى 07731318335-36-44
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻰ

فراخوان تجدید مناقصه
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ،به شماره ۲/۱۴۰۱/۰۰۵ :

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ اروﻧﺪ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( به عنوان مناقصه گذار در نظر دارد
اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
 -1ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :تهیـه  ،طبـﺦ  ،تـوزیـع و سـرو غـذای کارکنان
شرکت پتروشیمی اروند
 -2ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎر 12 :ماه شمسی
 -3ﻣﺤﻞ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
 .۳,1متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه م یبایست به سایت پتروشیمی اروند
به نشانی الکترونیکی  www.arvandpvc.irبخش کمیسیون معامالت یا به نشانی
مستقیم  Tender.arvandpvc.ir:5661مراجعه و پس از بارگذاری اطالعات مربوطه
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 .۳,2مدت زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریﺦ
 1۴01/0۴/08لﻐایت  1۴01/0۴/15اعالم می گردد.
 .۳,۳متقاضیانی که در سال های گذشته ،با این شرکت قرارداد مشابه موضوع مناقصه
داشته اند موظف به ارائه گواهی حسن انجام کار از شرکت پتروشیمی اروند می باشند
در غیر این صورت پیشنهاد مالی آنها در این مناقصه گشوده نخواهد شد و عیناً به
وی مسترد می گردد.
 .۳,۴به پیمانکارانی که دارای یک قرارداد فعال با شرکت پتروشیمی اروند می باشند
اسناد مناقصه تحویل داده نخواهد شد،.چنانچه این بند از سوی متقاضی رعایت نگردد
پاکات پیشنهادی ایشان عینا به وی مسترد می گردد.
تبصره یک  :قراردادهایی که مدت زمان آنها دو ماه پس از آخرین مهلت توزیع اسناد

تفکـــر

تـــوکل

تـــالش

مناقصه به اتمام می رسند شامل بند فوق نمی گردد.
 .۳,5شرکت هایی که دو سال متوالی مجری یک قرارداد جاری مستمر در شرکت می باشند،
در سال سوم امکان حضور در مناقصه با همان موضوع یا موضوع مشابه را ندارند.
-4ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺮده و ﻧﻮع ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :مبلﻎ 15,۳20,000,000
ریال به صورت (ضمانت نامه بانکی  ،چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به
شماره حساب  60۹۴2000۳0نزد بانک تجارت – شعبه شرکت پتروشیمی اروند ).
 -5ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  510,668,۹8۹,۹۷۹ :ریال (برآورد به روز رسانی
شده در جلسه توجیهی اعالم می گردد).
 -6ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز و اﻟﺰاﻣﺎت ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ  -1 :اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع
مناقصه -2گواهی تعیین صالحیت از ادارات مربوطه
-۳گواهی تﺄیید صالحیت ایمنی پیمانکاران -۴ارائه گواهی حسن انجام کار از پتروشیمی
اروند در صورت وجود سابقه کار با این شرکت
 -7ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﻰ  :جلسه توجیهی در تاریﺦ  1۴01/0۴/21برگزار می گردد.
 -8ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :تا حداکثر ساعت  12:00مورخ  1۴01/0۴/26می باشد.
 -9ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺎت  :گشایش پاکات پیشنهادی مناقصه گران در مورخ 1۴01/0۴/2۹
برگزار می گردد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطالعات بیشتر  ،می توانند با
شماره تلفن 06152126۴۷۷ :و 06152126۴۷6
تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir
مالحظه نمایند.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ اروﻧﺪ

