
  

انرژی 4
استاندار ایالم:

عملیات اجرایی دو پروژه مهم دانا و دانان در 
اردیبهشت ماه شروع می شود

ایرج ملکی  - خبرنگار ایالم،  استاندار ایالم از شروع به کار دو پروژه مهم 
در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: عملیات اجرایی دو پروژه 
مهم دانا و دانان با اعتباری بالغ بر 1800 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه 

سال جاری شروع می شود.
قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با مدیر شرکت لرزه نگاری ژئوفیزیک 
دانا افزود: پس از ابالغ 1200 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای 
توسعه میادین نفتی دانان به زودی کار این پروژه مهم در اردیبهشت ماه 
سال جاری شروع می شود. وی اظهار داشت: قسمتی از این اعتبار به 
میزان 4 درصد )حدود 48 میلیارد تومان( در اختیار شورای برنامه ریزی 

استان برای پروژه های عمرانی و توسعه استان هزینه می گردد.
سلیمانی دشتکی در ادامه از شروع به کار پروژه مهم دیگری که می 
تواند نقش مهمی در توسعه نفت و گاز استان داشته باشد خبر داد و 
گفت:شرکت لرزه نگاری ژئوفیزیک دانا با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد 
تومان در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری شروع به کار می کند. وی در 
ادامه گفت؛ پروژه دانا که در زمینه اکتشاف نفت و گاز و در تنگه بیجار و 
در یک بازه زمانی 3 ساله فعالیت می کند، می تواند نقش مهمی در شروع 

به کار و راه اندازی فاز دو پاالیشگاه گاز ایالم داشته باشد.  
استاندار ایالم در پایان نقش این پروژه ها در توسعه استان را حائز 
با حضور  و  به زودی  انشاءالله  پروژه ها  این  اهمیت دانست و گفت: 

مسئوالن نفت کشور افتتاح و عملیات اجرایی آنها شروع می شود.

ریزش قیمت نفت شدت گرفت

قیمت نفت روز سه شنبه پس از اینکه یک وزیر روسی اعالم کرد روسیه 
و اوپک ممکن است تولیدشان را برای مقابله با آمریکا بر سر سهم بازار 

افزایش دهند، کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت 8 سنت یا 0.13 درصد 
نسبت به قیمت نهایی روز دوشنبه کاهش یافت و به ۷1 دالر در هر بشکه 
رسید. بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 8 سنت یا 0.13 
درصد نسبت به روز گذشته کاهش پیدا کرد و به 63.32 دالر در هر بشکه 
رسید. آنتون سیلوآنوف، وزیر دارایی روسیه اوایل هفته جاری اظهار کرد 
روسیه و اوپک ممکن است تصمیم بگیرند تولیدشان را برای مبارزه بر سر 
سهم بازار با آمریکا افزایش دهند اما این اقدام قیمت های نفت را تا سطح 
40 دالر در هر بشکه پایین خواهد برد. به گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد 
بازار در شرکت OANDA، نگرانی فزاینده ای وجود دارد که روسیه با تمدید 
کاهش تولید موافقت نخواهد کرد و ممکن است در ماه های آینده شاهد 
خروج آنها از توافق کاهش تولید با اوپک باشیم. اوپک و هم پیمانانش 
شامل روسیه در ژوئن برای تصمیم گیری در خصوص ادامه اجرای توافق 
کاهش تولید دیدار خواهد کرد. اوپک و روسیه و سایر تولید کنندگان 
غیراوپک با هدف کاهش مازاد عرضه و تقویت قیمت ها، موافقت کرده اند 
از اول ژانویه به مدت شش ماه تولیدشان را 1.2 میلیون بشکه در روز 
کاهش دهند. اما رشد روزافزون تولید نفت شیل آمریکا باعث شده است 
رشد قیمت ها محدود شود. به گفته بنجامین لو، تحلیلگر کاال در شرکت 
فیلیپ فیوچرز، رشد تولید شیل آمریکا، موانعی را برای قیمت های نفت 
ایجاد کرده است. اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارشی پیش بینی کرده 
که تولید نفت خام از هفت منطقه شیل این کشور حدود 80 هزار بشکه 

در روز در ماه مه رشد کرده و به 8.46 میلیون بشکه در روز می رسد.
بر اساس گزارش رویترز، با این حال عرضه محدودتر از سوی ایران و 
ونزوئال به دلیل تحریم های آمریکا، مانع از کاهش بیشتر قیمت های نفت 

شده است.

تأکید آژانس بین المللی انرژی بر نگرانی ها درباره 
تقاضای نفت درجهان

آژانس بین المللی انرژی در گزارشی اعالم کرد که با وجود محدودیت 
عرضه نفت در بازارهای جهانی، نگرانی هایی درباره دورنمای تقاضای این 

کاال در آینده وجود دارد.
به گزارش ایرنا از موسسه خبری پالتس از لندن، آژانس بین المللی 
انرژی تاکید کرده است که به دلیل کاهش شدید تولید نفت عربستان و 
ونزوئال، عرضه نفت در بازار جهانی نفت محدود شده است اما همچنان 
نشانه های ناهمخوانی درباره دورنمای تقاضای نفت و سطح ذخیره سازی 
مشاهده می شود. این آژانس در گزارش ماهانه خود برآورد رشد تقاضای 
نفت در سال 2018 میالدی را در سطح یک میلیون و 300هزار بشکه در 
روز و برآورد رشد تقاضای نفت در سال 2019 میالدی را در سطح یک 
میلیون و 400 هزار بشکه در روز اعالم کرده و درباره احتمال کاهش این 

رشد هشدار داد.
پیامدهای منفی  با هشدار درباره  انرژی همچنین  بین المللی  آژانس 
اقتصادی ناشی از رشد قیمت نفت برنت فراتر از سطح ۷0 دالر، اعالم 
کرد: با وجود رشد تقاضای نفت در چین، هند و آمریکا، تقاضای نفت در 
کشورهای توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در 

سه ماه پایانی سال 2018 میالدی کاهش یافته است.
آژانس عنوان کرده است که عرضه جهانی نفت در ماه مارس سال جاری 
میالدی 550 هزار بشکه در روز کاهش یافته و به 30 میلیون و 100 هزار 

بشکه در روز رسیده است.
طبق اعالم این نهاد، تولید نفت عربستان در ماه مارس سال جاری 
میالدی با 320 هزار بشکه کاهش به 9 میلیون و 820 هزار بشکه در روز 
رسیده است و انتظار می رود این رقم در ماه آوریل این سال نیز نزدیک به 
این سطح باقی بماند. پیش بینی آژانس بین المللی انرژی همچنین نشان 
می دهد تقاضا برای نفت خام تولیدی اوپک در سه ماه دوم سال 2019 

میالدی به 30 میلیون و 900 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
با وجود افزایش تولید نفت آمریکا، آژانس بین المللی انرژی عنوان کرد 
که مجموع تولید نفت جهان در ماه گذشته میالدی 99 میلیون و 200 هزار 
بشکه در روز، یعنی 3 میلیون و 100 هزار بشکه کمتر از تولید آن در ماه 
نوامبر سال 2018 میالدی، بوده است. آژانس بین المللی انرژی همچنین 
اعالم کرد که دورنمای ذخیره سازی نفت جهان همچنان مبهم است و 

بازگشت این ذخیره سازی ها به سطح عادی به اندکی زمان نیاز دارد.

اخبار
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آمریکا ناچار به تمدید برخی معافیت ها خواهد بود

تاثیر تحوالت سیاسی بر تمدید معافیت های نفتی آمریکا علیه ایران
مهلت شش ماهه معافیت هایی که آمریکا به مشتریان 
نفتی ایران اعطا کرده بود، در حالی رو به اتمام است 
که بازار جهانی نفت طی این مدت با تغییراتی از جمله 
افزایش قیمت، کاهش نسبی تقاضا و تحوالت سیاسی 

در برخی کشورهای تولیدکننده نفت همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، در آخرین روز هفته گذشته، شاهد 
افزایش قیمت نفت تحت تأثیر اوج گیری خشونت ها در 
لیبی و آمار اقتصادی مطلوب چین بودیم. این در حالی 
اظهار  انرژی  بین المللی  آژانس  اجرایی  مدیر  که  است 
کرده که قیمت فعلی نفت در باالی ۷0 دالر در هر بشکه، 
به تقاضای جهانی برای نفت لطمه زده و ممکن است در 
نتیجه آن تقاضا در سال جاری کمتر از میزان پیش بینی 

شده رشد کند.
به گفته فاتح بیرول - مدیر اجرایی آژانس بین المللی 
تأثیر  تقاضا  روی  نفت  قیمت  اخیر  افزایش   - انرژی 
مانند چین،  به ویژه که در کشورهایی  گذاشته است؛ 
آمریکا و هند روی داده که بزرگترین مصرف کنندگان 
نفت جهان هستند. آژانس بین المللی انرژی در گزارش 
ماهانه بازار نفت خود، برآوردش از رشد تقاضای جهانی 
برای نفت در سال 2019 را تغییر نداد و هم چنان انتظار 
دارد 1.4 میلیون بشکه در روز در سال میالدی جاری در 
مقایسه با 1.3 میلیون بشکه در روز در سال گذشته رشد 
کند. اما قیمت های نفت از اواخر ماه دسامبر تاکنون 
بیش از 40 درصد رشد کرده و نفت برنت تحت تأثیر 
اجرای توافق کاهش تولید کشورهای اوپک و غیر اوپک تا 

مرز ۷1 دالر در هر بشکه صعود کرد.
بازار نفت شکننده است

این پیش بینی ها در حالی صورت گرفته است که بیژن 
زنگنه - وزیر نفت - در آخرین اظهار نظر خود درباره 
بازار گفته است وضع بازار نفت شکننده است و اینگونه 
از تقاضا باشد، یا حتی  نیست که عرضه خیلی باالتر 
ظرفیت های مازاد زیاد باشد. این حرف ها بیش تر جنبه 
تبلیغاتی دارد تا بازار را آرام کنند. اما اینگونه نمی شود. 
بازار گران تر می شود که نشان دهنده  نفت هر روز در 

نگرانی بازار است.
به گفته وی، هم اکنون ونزوئال مشکل دارد، روسیه 
را تحریم کرده اند، لیبی ناآرام است و تولید بخشی از 
نفت آمریکا نیز از دست رفته است. این موارد نشان 
می دهد که وضع تولید و عرضه و تقاضا شکننده است. 
اگر بخواهند فشار را بر ایران اضافه کنند، این شکنندگی 

به طرز غیرقابل پیش بینی اضافه خواهد شد.
زنگنه در پاسخ به این که اگر تصور کنیم وضع کنونی 
سودان به نفع محوری که مورد حمایت عربستان است، 
پایان می پذیرد و فشارها در ونزوئال ادامه می یابد، در این 

شرایط فکر می کنید آمریکا موفق به فشار بیش تر بر ایران 
خواهد شد، تصریح کرد: سودان در بحث نفت جایگاهی 
ندارد. عمدتاً نفت در سودان جنوبی است، این در حالی 
است که این اتفاق ها در سودان شمالی است که نفتی 
وجود ندارد. ادامه این وضع در ونزوئال نیز فشار را بر 

آمریکا اضافه می کند.
آمریکا ناچار به تمدید برخی معافیت ها خواهد بود

در این راستا، نرسی قربان - تحلیلگر ارشد حوزه انرژی 
همه  بازار  این که  بر  تاکید  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در   -
وقایع را در نظر گرفته و قیمت نفت بر مبنای آن تعیین 
می شود، افزود: تمام مسائل کنونی و وضعیت کشورهای 
تولیدکننده نفت مانند ونزوئال و لیبی و هم چنین نزدیک 
شدن به اتمام مهلت معافیت های آمریکا برای مشتریان 
و  است  تأثیرگذار  نفت  جهانی  قیمت  در  ایران  نفتی 

چنانچه در حال حاضر شاهد روند صعودی قیمت نفت 
در بازارهای جهانی هستیم، همه عوامل مذکور در آن 

تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: چنانچه هر کدام از عوامل تغییر یابد، 
دیگر،  سوی  از  یافت.  خواهد  تغییر  نیز  نفت  قیمت 
تصمیمات سیاسی روسیه و عربستان روی بازار جهانی 

نفت و به تبع آن قیمت نفت تأثیرگذار خواهد بود.
درباره  ادامه  در  انرژی  حوزه  ارشد  تحلیلگر  این 
پیش بینی خود درباره این که آمریکا معافیت هایی که به 
مشتریان نفت ایران داده است را تمدید خواهد کرد یا 
خیر؟ گفت: آمریکا ناچار است معافیت برخی کشورها 
مانند ترکیه و عراق را تمدید کند اما ممکن است معافیت 
سایر مشتریان را تمدید نکند یا از آن ها بخواهد در یک 
بازه زمانی مشخص، میزان خرید نفت از ایران را کاهش 

دهند.
این توجه داشت که فصل  باید به  ادامه داد:  قربان 
زمستان به پایان رسیده و در نتیجه تقاضا برای نفت در 

بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به تولید نفت آمریکا اظهار کرد: توجه به 
این نکته ضروری است که یک قطره از فرآیند تولید نفت 
در آمریکا، توسط دولت آمریکا صورت نمی گیرد و این 
کار بر عهده بخش خصوصی است. این بخش نیز بر 
مبنای قیمت های بازار اگر قادر باشد تولید خود را افزایش 

خواهد داد.
بخش  داد:  ادامه  انرژی  حوزه  ارشد  تحلیلگر  این 
خصوصی آمریکا به دنبال منفعت است و توجهی به 
تحریم ها و مسائل سیاسی ندارد. اگر بازاری پیدا کند، 

تولید خود را افزایش داده و به فروش می رساند.

روزنامه صبح ایران

نوبت اول

آگهي فراخوان عمومي مناقصه يك مرحله اي با ارزيابي كيفي
شماره 823-98-004

كد فراخوان پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات 3197537
شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد پروژه گازرساني به محور صنعتي ايستگاه خمس تا خلخال را به شرح ذيل و 
مطابق مشخصات فني واستانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق مناقصه به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد. 

الف –  احداث شبكه توزيع گاز پلي اتيلن به اقطار 63 ، 90 و 160 ميليمتر و به طول 5298 متر .
ب - احداث خط تغذيه گاز فوالدي به اقطار 4 ، 6 ، 8 و 12 اينچ و به طول 10080 متر .

ج -  ساخت و نصب يك مورد ايستگاه حفاظت كاتدي )CPS ( از نوع چاهي آبي.
بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه  توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند 
با ارائه رتبه بندي و گواهي تائيد صالحيت در رشته تاسيسات و تجهيزات با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به 
همراه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با در دست داشتن 
معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل ، شهرك كارشناسان ،  )مجتمع اداري ( 
ساختمان مركزي شركت گازاستان اردبيل ، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 180/000 ريال 
) يكصد و هشتاد هزار ريال( به حساب شبا IR 100100004001118104021127  تمركز وجوه درآمد شركتهاي 
دولتي- شركت گاز استان اردبيل با شناسه واريز 307118175292600841271000000000  و با ارائه رسيد بانكي 
اسناد مناقصه و استعالم ارزيابي كيفي را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و به دبيرخانه 

مركزي شركت گاز استان اردبيل  تحويل نمايند .
توجه 1 : در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور رعايت 
بخشنامه شماره  106/287206-1381/10/14 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 

الزامي است.
تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف( ، 

)ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4( آئين نامه تضمين معامالت دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 
هـ مورخ 94/9/22 بوده باشد.

1- مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ1/084/000/000 
ريال ) يك ميليارد و هشتاد و چهار ميليون ريال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي مدت سه ماه معتبر بوده 
و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان 

دكتر شريعتي اردبيل . 
2- تاريخ شروع فروش اسناد و ارزيابي كيفي : روز شنبه مورخ 98/2/7  از ساعت 8/00     

3- تاريخ پايان فروش اسناد و ارزيابي كيفي : روز چهارشنبه مورخ 98/2/11  قبل از ساعت 14/30
4- تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت و ارزيابي كيفي : روز شنبه مورخ 98/2/28 قبل از ساعت 12/00       

5- تاريخ بازگشائي مرحله اول : روز شنبه مورخ 98/2/28 رأس ساعت 14/30 در ساختمان مركزي شركت گاز استان اردبيل .
توجه 2: اسناد استعالم ارزيابي كيفي و ساير اسناد مناقصه )مالي( بصورت هم زمان به مناقصه گران تحويل داده مي 

شود و همه آنها نيز هم زمان باز پس گرفته خواهد شد.
بديهي است كارفرما پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي كيفي از متقاضيان واجد شرايط كه حداقل 

امتياز الزم را كسب كرده باشند اقدام به بازگشائي پاكات » الف، ب و ج « خواهد نمود.
آدرس به  مزايده  و  مناقصه  قسمت  در    » شانا   « انرژي  و  نفت  رساني  اطالع  شبكه  در  فوق  آگهي   ضمناً 

 WWW.SHANA.IR و شبكه اطالع رساني شركت گاز استان اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR درج 
گرديده است .

تلفن تماس : 33743782 – 045

روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل شماره مجوز )1398.302(

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان اردبیل)سهامی خاص(

تاریخ انتشار چاپ نوبت اول 98/01/28   تاریخ انتشار چاپ نوبت دوم  98/01/31

شرکت بهره ربداری نفت و گاز گچساران

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ) دومرحله ای(
شماره درخواست )9700005( شماره مناقصه  )1411/ج ع/98(

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد خرید پانل ساندویچی سقفی  مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .لذا مناقصه گران می توانند با رعایت نکات درج 
شده در سایت های IR.MPORG.IETS.HTTP// ) پایگاه ملی مناقصات ( و پرتال شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران – بخش مزایده و مناقصات )gsogpc.nisoc.ir( نسبت 
به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی ،مطابق برنامه زمانبندی شده ذیل اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس گچساران : شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران  دبیرخانه کمیسیون 

مناقصات اتاق 24 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : 1398/3/1 

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی: 1398/3/6
الزم به ذکر است برنامه زمانبندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکت هایی که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند طی دعوت نامه اطالع رسانی خواهد 

شد.در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمس الزامی بوده و امکان ارائه 25 درصد پیش پرداخت مقدور نمی باشد.
طبق قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی،درصورت وجود سازندگان تولید کنندگان داخلی،مشروط به تایید فنی کاالی پیشنهادی اولویت خرید با انها می باشد.

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران )سهامی خاص( شماره مجوز: 296..1398


