کوتاه از انرژی

دورخیز ایران برای توزیع سیانجی

ناوگان حفاری خشکی و دریایی کشور فعال است

شانا :قائم مقام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از آمادگی زیرســاختها برای توسعه صنعت سیانجی در وزارت نفت و
دستیابی به رقم توزیع روزانه  ۳۰میلیون مترمکعب سیانجی خبر داد .حمید قاسمی دهچشمه گفت :زیرساختهای توسعه صنعت گاز
طبیعی فشرده (سیانجی) و دستیابی به این رقم در وزارت نفت و مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایجاد شده
است و فقط در بخش تبدیل نیز باید اقدامهای توسعهای انجام شود که آن هم در حال انجام است .وی با اشاره به اینکه وزارت نفت از ابتدا
با پشتیبانی از تولید موتور پایه گازسوز و تبدیل کارخانهای و کارگاهی اقدام به توسعه این صنعت کرد ،افزود :در سالهای گذشته ۹۲۰
هزار خودرو از طریق قراردادهای مستقیم وزارت نفت تبدیل شدند .قاسمی قائم مقام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مصوبه
اخیر شورای اقتصاد برای توسعه این صنعت را نیز یکی دیگر از اقدامهای وزارت نفت برای توسعه این صنعت خواند.

شانا :مدیرعامل شرکت ملی حفاری در واکنش به انتشار مطالبی در برخی رسانهها درباره ترخیص تعدادی از دکلهای این شرکت گفت:
اکنون ناوگان حفاری خشکی و دریایی این شرکت در شش استان نفتخیز کشور فعال و آماده حفر چاههای نفت و گاز و ارائه خدمات
فنی و مهندسی براساس برنامههای صنعت نفت است .سیدعبداله موسوی گفت :گردش کار در شرکت ملی حفاری با توجه به نیازهای
صنعت نفت کشور به صورت موافقتنامه ،امضای قرارداد ،پروژهای و مشارکتی انجام میشود و در اصل پایان یک پروژه ،آغاز قرارداد جدید،
تغییر کارفرماها ،توقف عملیاتی دکلهای حفاری و کاریابی آنها در دیگر پروژهها امری طبیعی است .وی اظهار کرد :ارائه آمارهای واقعی
و منطبق بر واقعیت و مقایسه درست آن ،نخستین گام در اطالعرسانی صحیح به مخاطبان هوشمند است و انتظار میرفت رسانهها با
ارتباط و پرسش از مسئوالن شرکت در بازتاب واقعیتها دقت بیشتری کنند.

بینالملل


درآمد نفتی عراق از نصف
کمتر شد

ایسنا :وزارت نفت عــراق در بیانیهای اعالم
کرد :صــادرات نفت خام این کشــور در ماه
آوریل به  ۳.۴۳۸میلیون بشکه در روز رسیده
و درآمد نفتی این کشــور به کمتر از نصف و
 ۱.۴۲میلیارد دالر کاهش یافته است .قیمت
متوسط هر بشکه نفت خام عراق در ماه آوریل
 ۱۳.۸دالر بود .درآمد نفتــی عراق که منبع
اصلی درآمد این کشور است ،در ماه مارس هم
نصف شده و به  ۲.۹۸میلیارد دالر رسیده بود.
حاال دومین تولیدکننده بزرگ اوپک با سقوط
درآمدهای نفتی خود و توافق اوپک پالس که
این کشور را ملزم به کاهش یک میلیون بشکه
در روز از تولید نفت خود کرده ،بیش از گذشته
تحت فشار قرار خواهد گرفت.

کاهش  ۲میلیون بشکهای تولید
نفت روسیه کلید خورد
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بســیاری از کارشناســان باتوجــه به
رویارویی بازارهای جهانی نفت خام با
دشواریهای بیسابقه و اجرایی شدن
کامل تعهد همه امضاکنندگان حاضر
در توافق کاهش عرضــه ائتالف اوپک
پالس بر این باورند که روند کاهشــی
قیمتهای نفــت پایان یافته اســت.
مازاد عرضه نفت به اعتقاد کارشناسان
احتماالً رشــد قیمتهــا در هفتهها و
ماههای آینده را محــدود خواهد کرد،
اما با توجــه به اقــدام تولیدکنندگان
در محدودیــت عرضــه و کاهــش
ســرمایهگذاری در واکنش به ریزش
قیمتها ،زمینه برای بهبود قیمتها در
ادامه سال وجود دارد.
آینده بــازار نفــت چه
میشود؟
در این رابطه محمد خطیبی ،کارشناس
حوزه انرژی گفت :بیشتر صادرکنندگان
بزرگ دنیا درگیر مسئله کاهش تولید
نفت شــدهاند ،باتوجه به اینکه اوپک
پالس تنها کاهــش تولید  ۹.۷میلیون
بشکه در روز را پذیرفت باقی کشورها
همچون آمریکا ،کانــادا ،نروژ ،برزیل و
آرژانتین مابقی کاهــش تولید را قبول
کردند .وی با تاکید بر اینکه تنها اوپک
پالس مسئول کاهش تولید نفت نشده
است ،اظهار کرد :از روز گذشته استارت
کاهش تولید زده شــده و شاهد بهبود
نســبی وضعیت بازار نفت پس از این
اقدام هســتیم .این کارشــناس حوزه
انرژی افزود :اگر این کاهش عملی شود
و ادامه داشته باشد میتوان انتظار بهبود
قیمتهای نفت را داشــت ،اما افزایش

پایان سیر نزولی نفت

بختطالیسیاهسفیدمیشود؟

قیمتهــا نیازمنــد گذر زمان اســت
چراکه در حال حاضر ذخیرهســازیها
پر هستند لذا باید چرخه مصرف اصالح
تا ذخیرهســازیها تخلیه شود یعنی تا
زمانی که تحرک تقاضا به وجود نیاید
و چرخه مصــرف احیا نشــود طبیعتاً
پاالیشگاهها نمیتوانند همچون گذشته
فعالیت داشته باشند .خطیبی با تاکید
بر اینکه بــا این شــرایط احتماالً روند

آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره99-8 :

نزولی قیمتها متوقف خواهد شد و یک
شیب مالیم نیز خواهیم داشت ،تصریح
کرد :بهبود قیمتهــا نیازمند اصالح
روند مصرف و عادی شدن شرایط است.
بررسی اخبار نشــان میدهد که بهای
معامالت نفت آمریــکا روز جمعه باال
رفت و تحت تأثیر شروع رسمی توافق
کاهش تولیــد گروه اوپــک پالس ،به
افزایش هفتگی دســت یافت .اوپک و

ﺗﻠﻔﻦ 34496274 :و  041 - 34448095دورﻧﮕﺎر041-34447089 :

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ

سال گذشته معادل  ۵نیروگاه هزار
مگاواتی صرفهجویی شد

پارسیک :سخنگوی صنعت برق گفت :با همکاری
مشترکان در سال گذشته ،معادل پنج نیروگاه هزار
مگاواتی در مصرف برق صرفهجویی شــد .مصطفی
رجبیمشــهدی گفت :در قالب برنامههای مدیریت
بار که بهمنظور عبور از پیک تابســتان سال  ۹۸در
نظر گرفته شــده بود ،با  ۱۳۵هزار مشترک صنعتی
و کشــاورزی تفاهمنامه همکاری امضا شــد .وی با
بیان این که همکاری این تعداد از مشــترکان که در
گروههای صنعتی ،کشاورزی و سایر مصارف بودند،
در نهایت منجر به صرفهجویی و کاهش پیک به میزان
 ۳۸۷۶مگاوات شــد ،تصریح کرد :تأمین این میزان
برق صرفهجویی شده ،نیازمند احداث پنج نیروگاه
هزار مگاواتی بود؛ این درحالی است که بابت اجرای
طرحهای مدیریت بار در سال گذشته  ۳۵۰میلیارد
تومان پاداش به مشــترکان همکاری کننده در این
طرحها پرداخت شد که این رقم ،حدود یک بیستم
هزینههای خرید تضمینی برق از نیروگاههایی است
که باید احداث میشد.

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﻤﺎره /98/12384ص ﻣﻮرخ  98/12/15در
ﺧﺼﻮص ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺮاى اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ
در ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪى درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﻰ ﮔﺮدد:
 ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ:از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 98/12/20ﺗﺎ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/2/25
 ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 14:00روز ﺷﻨﺒﻪ99/3/10 زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ 9:00ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/03/11ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖﻋﻤﺮانﺷﻬﺮﺟﺪﯾﺪﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ
ﺷﻨﺎﺳﻪ831307:

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى

ﭘﯿﺮو آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا ﻣﻮرخ  1398/12/12و در راﺳﺘﺎى ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﻮرخ
 1398/12/25و ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻤﻮدن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 169اﺻﻼﺣﻰ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ  ،ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ  500،000،000رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 12/000/000/000رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى و از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور  11/500/000ﺳﻬﻢ ﺟﺪﯾﺪ  1000رﯾﺎﻟﻰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻟﺬا ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺣﻀﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را دارﻧﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 60روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﺎﺷﻰ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺑﻪﻧﺴﺒﺖﺳﻬﺎﻣﻰ ﮐﻪﻣﺎﻟﮑﻨﺪ )ﺑﻪازاءﻫﺮ 1ﺳﻬﻢ 23ﺳﻬﻢ 1000رﯾﺎﻟﻰﺗﻌﻠﻖﻣﻰﮔﯿﺮد(اﻗﺪامﻧﻤﺎﯾﻨﺪوﻣﺒﻠﻎاﺳﻤﻰﺧﺮﯾﺪﺳﻬﺎم راﺑﻪﺣﺴﺎب
ﺷﻤﺎره 1303-11-952214-1ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺻﻔﻬﺎن ) ﮐﺪﺷﻌﺒﻪ (1303وارﯾﺰ ورﺳﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ
در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭘﻼك 49ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
*ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ،ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺠﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻫﺎى اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻏﯿﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪار واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ اﻧﺼﺮاف
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﻮﯾﺶ در ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﺎﺷﻰ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﺌـﺖﻣﺪﯾـﺮه
ﭼﺎپ اول

ﺷﻬﺮدارىﺑﺎﻏﺴﺘﺎندرﻧﻈﺮداردﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞﺳﻮﻟﻪورزﺷﻰ ﻧﺼﯿﺮآﺑﺎد)ﺷﻬﯿﺪﺑﺎﮐﺮى( ازﻃﺮﯾﻖﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻰ
اﻗﺪامﻧﻤﺎﯾﺪﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪازاﺷﺨﺎصﺣﻘﻮﻗﻰواﺟﺪﺷﺮاﯾﻂداراﺑﻮدنﺣﺪاﻗﻞرﺗﺒﻪ 5دررﺷﺘﻪاﺑﻨﯿﻪازﺳﺎزﻣﺎنﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ.
 -1ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻨﺎد از ﺗﺎرﯾﺦ 1399/02/22ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 1399/03/01ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  5,000,000,000رﯾﺎل
 -4ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 250,000,000:رﯾﺎل
 -5ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول و دوم و ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در ﺻﻮرت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪن ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺳﭙﺮده آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -6ﻣﺸﺮوح ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.
 -7ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺎپ دو ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﻰ در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -8ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ) 1399/03/03روز ﺷﻨﺒﻪ(
 -9ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :ﺷﻬﺮﯾﺎر ،ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ )ره( ،ﺑﻠﻮار وﻟﯿﻌﺼﺮ )ﻋﺞ( ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪ دوم اﺻﻠﻰ ،ﺷﻬﺮدارى ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن ،اﻣﻮر
ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ  021-65238006ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮدارى baghestan.ir

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول 99/2/15 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم99/2/22 :

نفت تولید کردند ،به باالترین میزان در
 ۱۳ماه اخیر صعود کرد و  ۱.۶۱میلیون
بشکه در روز باالتر از تولید مارس بود.
پیش از این که توافق جدید اوپک پالس
در ماه آوریل منعقد شــود ،این گروه
اوایل مارس نشســتی برگزار کرد که
در پی عدم توافق عربستان سعودی و
روســیه درباره میزان کاهش تولید به
شکســت انجامیده بــود و باعث به راه
افتادن جنگ قیمت و افزایش تولید از
سوی این دو کشور شده است .شاخص
نفت آمریکا در  ۲۰آوریل هنگامی که
قرارداد وست تگزاس اینترمدیت برای
تحویــل در ماه مه برای نخســتین بار
به زیر صفر ســقوط کرد ،خبرساز شد.
گفتنی اســت؛ بهای معامالت وســت
تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل
در ژوئن با  ۹۴سنت معادل پنج درصد
افزایــش ،در  ۱۹دالر و  ۷۸ســنت در
هر بشکه بســته شد .شــاخص نفت
آمریکا بــرای کل هفتــه  ۱۶.۸درصد
افزایش ثبت کرد .این شــاخص در دو
روز گذشــته  ۵۲درصد بهبود داشته
است ،اما در آوریل هشت درصد کاهش
داشت و از ابتدای سال  ۲۰۲۰تاکنون
 ۶۸درصد کاهش داشــته است .بهای
معامالت نفت برنت بــرای تحویل در
ژوئیه با چهار سنت معادل  ۰.۲درصد
کاهش ،در  ۲۶دالر و  ۴۴ســنت در هر
بشکه بسته شد ،اما برای کل هفته ۶.۶
درصد رشــد داشــت .با وجود این که
کاهش تولید اوپک پالس آغاز شــده
است ،معاملهگران به آخرین آمار تولید
اوپک در آوریل چشم دوختهاند.

مهر :رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران
درباره وضعیت بنزین ســوپر در جایگاههای عرضه
ســوخت ،اظهار داشــت :در حال حاضر موجودی
بنزین ســوپر در جایگاهها مطلوب است ،اما مشکل
این است که مصرف آن به خصوص در شهرستانها
بعد از شرایطی که به خاطر شیوع کرونا پیش آمد ،به
شــدت کاهش یافت .همایون صالحی با بیان اینکه
مردم در شهرستانها اقبالی به بنزین سوپر ندارند،
افزود :یک محموله  30هزار لیتــری که در مخزنی
در شهرستان تخلیه میشــود گاها تا  10روز طول
میکشد که مصرف شود ،هر چه فرآورده در مخزن
بماند و فضای خالی مخزن بیشتر باشد ،تبخیر بیشتر
اســت ،تغییر حجم صورت میگیــرد و این موجب
ضرر و زیــان جایگاههایی که مصرف بنزین ســوپر
در آنها پایین است ،میشــود .وی در ادامه درباره
اختالل عدم دریافــت کارت برخی مــردم در روند
سوختگیری ،گفت :شرکت ملی پخش فرآورده اعالم
کرده کارتهای سوخت طی مدت  40روز در اختیار
مردم قرار میگیرد ،اما عم ً
ال این پروسه طوالنیتر شده
و منجر شده که مردم مجبور شوند کارت دیگران را
بخرند و روند سوختگیری تا حدی دچار مشکل شود.
وی در خصوص استفاده از سیانجی نیز بیان کرد:
پس از اینکه سهمیهبندی صورت گرفت و بنزین در
نرخ دوم سه برابر و در نرخ اول  50درصد افزایش یافت
به همان میزانی که مصرف بنزین پایین آمد ،استفاده
از سیانجی  20تا  25درصد باال رفت.

اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ آﮔﻬﻰ ﻓﺮاﺧﻮان
ﺷﻤﺎره/98/12384 :ص ﻣﻮرخ 98/12/15

آﮔﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  169ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺴﺎزان ﻧﻮآوران اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻨﺎ )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  18022و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260389344

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

متحدانش معروف به گروه اوپک پالس
اوایل ماه گذشته موافقت کردند برای
جبران افت شــدید تقاضــای جهانی
در بحبوحه شــیوع پاندمی کووید ۱۹
و تقویــت قیمتها ،تولیدشــان را در
ماههای مه و ژوئن  ۹.۷میلیون بشــکه
در روز محدود کنند .طبق نظرسنجی
رویترز ،تولید اوپک در آوریل که اعضای
این گروه  ۳۰.۲۵میلیون بشکه در روز

ﻧﻮﺑﺖ دوم
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز1399,488 :

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺘﻮر دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﻰ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ G6را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ذﯾﺼﻼح واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻨﺘﻮر دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﻰ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 200000ﻋﺪدﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮرازﮐﻠﯿﻪﺷﺮﮐﺖﻫﺎىﺳﺎزﻧﺪه/ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﻣﻌﺘﺒﺮداراىﺻﻮرتﻫﺎىﻣﺎﻟﻰﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰﺷﺪهوﻣﺠﻮزﻓﻌﺎﻟﯿﺖوﺗﻮاﻧﺎﯾﻰﺗﺎﻣﯿﻦاﻗﻼم
ﻓﻮق و ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ) 12,530,000,000دوازده ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ
و ﺳﻰ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل( دﻋﻮت ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  10روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم اﯾﻦ آﮔﻬﻰ ،اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻰ ﮐﺘﺒﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﺒﺮﯾﺰ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادى ،ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭼﻬﺎر راه ﻻﻟﻪ و رﺳﺎﻟﺖ ،اﺗﺎق  304اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ و ﻓﺮم ﻫﺎى ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﻰ )ﮐﯿﻔﻰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ( و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ،ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮم ارزﯾﺎﺑﻰ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادى،
ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭼﻬﺎر راه ﻻﻟﻪ و رﺳﺎﻟﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ ،اﺗﺎق ،307ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 5173861995ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﺿﻤﻨ ًﺎ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻮزﯾﻌﻰ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
** ﻓﺮم و ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﻰ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ WWW.nigc-eazar.ir:در دﺳﺘﺮس ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول 1399/2/13 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم1399/2/15 :
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عکس:عصرنفت

ایرنا :وزیر انرژی روسیه گفت :روسیه تولید
نفت خام خود را مطابق تعهد در توافق اوپک
پالس نســبت به ماه فوریه حدود روزانه دو
میلیون بشکه کاهش میدهد .الکساندر نواک
اظهار کرد :به محض احیای تقاضا برای نفت
خام پس از پایان بحران شیوع ویروس کرونا
کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) باید راهبرد خود را
تغییر دهند و روی سهم بازار متمرکز شوند.
وی گفت :سطح ذخیرهسازیها و توازن بین
عرضه و تقاضــا باید به دقت رصد شــود ،اما
منطقی آن اســت که با بهبود شرایط تقاضا
اعضای اوپک پالس راهبرد ســهم بــازار را
پیش بگیرند.

انرژی

دوشنبه  15اردیبهشت 1399
سال بیست و نهم | شمـاره 6229
 4می  10 | 2020رمضان 1441

عدم استقبال شهرستانیها
از بنزین سوپر

ﺣﺴﻦ رﻧﺠﺒﺮ  -ﺷﻬﺮدار ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن

ﻧﻮﺑ
ﺖ اول

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه ﻫﺎى ذﯾﻞ را ﺑﺎ روش ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه و داراى ﻣﺠﻮز از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس www.setadiran.irواﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

در ﻣﺤﺪوده

1

واﮔﺬارى ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ در ﺳﻄﺢ
ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  - 99/017اق

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻰ )رﯾﺎل(
)رﯾﺎل(

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ و رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

در ﻣﺤﺪوده ﺳﺘﺎد
و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎى
ﺗﺎﺑﻌﻪ

9,074,835,000

454,000,000

داراى ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ از وزارت
ﮐﺎر ،رﻓﺎه و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ

22,136,948,170

1,107,000,000

3

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺴﺎزى و ﻣﺮﻣﺖ ﺟﺎده ﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﻣﯿﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  - 99/019اق )ﺗﺠﺪﯾﺪ(

داراى ﻇﺮﻓﯿﺖ آزاد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ
 22,136,948,170رﯾﺎل در رﺷﺘﻪ
راه و ﺑﺎﻧﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﻣﯿﺎن

11,493,553,691

575,000,000

داراى ﻇﺮﻓﯿﺖ آزاد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ
 11,493,553,691رﯾﺎل در رﺷﺘﻪ
راه و ﺑﺎﻧﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ

4

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺴﺎزى و ﻣﺮﻣﺖ ﺟﺎده ﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ -99/020اق )ﺗﺠﺪﯾﺪ(

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ

8,202,688,741

411,000,000

داراى ﻇﺮﻓﯿﺖ آزاد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ
 8,202,688,741رﯾﺎل در رﺷﺘﻪ راه
و ﺑﺎﻧﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ

2

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺴﺎزى و ﻣﺮﻣﺖ ﺟﺎده ﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع
آﺳﺐ دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  - 99/018اق )ﺗﺠﺪﯾﺪ(

اﻟﻒ:ﻧﻮعﺗﻀﻤﯿﻦ:
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﻣﺎه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﯾﺎ وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  IR380100004078042007925531ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﺟﻤﻬﻮرى
اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن )زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺳﭙﺮده ﻧﻘﺪى ﺣﺪود 60روز ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ(
ب :آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﻨﺎد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت:
 -1اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره 1اداره اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
 -2ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ
 -3زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :از روز دوﺷﻨﺒﻪ 99/02/15ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺳﺎﻋﺖ 19روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/02/17
 -4ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 19روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/02/27
 -5زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺎت :ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ99/02/28
 -6ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺎرﮔﺬارى ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ اﺻﻞ آن را در ﭘﺎﮐﺖ )اﻟﻒ( ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺑﻪ آدرس ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )ب( ﺗﺤﻮﯾﻞ و رﺳﯿﺪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﯾﺎدآورى -1 :ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد و از ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬى )ﺑﻪ ﺟﺰ ردﯾﻒ (6
ﺧﻮددارى ﮔﺮدد.
 -2ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻻى ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس017-32232031:
اداره اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول99/02/15 :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم99/02/16 :

