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نفرین نفت

نگاه نخست

سعید ساویز* -بسیاری از اقتصاددانان به قاعده نفرین منابع اعتقاد دارند و
با استفاده از آمار و ارقام توسعه اقتصادی در  30سال گذشته خصوصا آمارهای
نشاندهنده توسعه در کشورهای کم منابع جنوبشرق آسیا ثابت خواهند کرد
که توسعه و رفاه محصول پشتکار است و نه ثروتهای پایانپذیر؛ کشف نفت
به عنوان منبع سودمند و قابل حمل انرژی ،انقالبی عظیم در زندگی بشر به
وجود آورد و کشف ذخایر غیرقابل باور در خاورمیانه جذابیت تسلط و کنترل
بر کشــورهای نفتخیز را بیش از پیش در دســتور کار کشورهای قدرتمند
نیازمند انرژی قرار داد.
ملی شــدن صنعت نفت در ایران در ســال  1951و تراژدی سقوط دولت
ملی با کودتا ،سرآغاز بیداری کشورهای تولیدکننده نفت بود .سرانجام در 12
سپتامبر  1960در کنفرانس بغداد پنج کشور تولیدکننده شامل ایران ،عراق،
ونزوئال ،عربستان و کویت که  36درصد نفت آن روزها را تولید میکردند اقدام
به تشکیل اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت کردند.
اگر چه در دهه اول عمر اوپک ،در معادالت بینالمللی بازار انرژی چندان
جدی گرفته نمیشد ،اما تحریم سال  1973و شوک نفتی اول و متعاقبا افزایش
قیمت نفت از  3به  12دالر زنگ خطری برای مصرفکنندگان انرژی در دنیا به
صدا در آورد ،استفاده از انرژیهای جایگزین ،اصالح الگوی مصرف و خصوصا
تالش برای کاهش مصرف سوخت در خودروها ،وضع قوانین سختگیرانه برای
مصرف انرژی و سوخت و همچنین حرکت به سوی یافتن منابع تضمین شده
فسیلی جهت به دست آوردن سهم بیشتر در بازار از جمله اقدامات کشورهایی

چون آمریکا ،انگلیس ،ژاپن ،هلند و شوروی سابق بود.
در این میان نفوذ سیاسی به کشورهایی چون عربستان ،ایران ،ونزوئال ،اکوادور
و بسیاری کشورهای صاحب نفت در غالب جنایتکار اقتصادی (آنچنان که پرکینز
در کتاب خود آن را نامیده است) و اجرای پروژههای رفاهی بلندپروازانه باعث
شد تا کشورهای صاحب نفت بیش از پیش به پول و رفاه رهاورد آن وابسته
شدند .به مقدمه کتاب برآمده از صحرا مراجعه کنید و ببینید که علی النعیمی
زندگی مردمان خود را در صحرا چگونه توصیف میکند .زندگی که به یکباره
و با افزایش قیمت نفت دگرگون شد.
انقالب ایران در سال  1979و جنگ ایران و عراق عالوه بر افزایش قیمت
به  40دالر حجت را برای غرب تمام کرد که دیگر باید اوپک را خلعسالح کرد
و از این پس نفت نباید ابزاری برای فشــار بر جهان جهت رسیدن به اهداف
سیاسی و اقتصادی باشد و در واقع آمریکا سعی کرد تا افسار نفت را خود به
دست گیرد.اتفاقی که برای ثروتهای جمع شده در دست کشورهای صاحب
نفت افتاد ،این بود که ثروت افسارگسیخته نفت ملتی رفاه زده با اقتصادی تنبل
و مصرفی برای آنها به ارمغان آورد ،پولهایی که بیشتر خرج خرید ادوات نظامی
و جلوههای تجملی زندگی شد و البته زیرساختهای صنعت و کشاورزی که
هر روز ضعیفتر شد .هر از چند گاهی نیز بیماری هلندی گریبانگیر کشورهای
نفتی را گرفته و چند ســالی تورم و رکود توامان ریشــههای تازه جوانهزده
اقتصادشان را میخشکاند.
حاال با این توصیفات آیا میتوان گفت که نفت بالست یا برکت؟ با گذشت
 110سال از کشف نفت در خاورمیانه و قریب به  58سال از تاسیس اوپک چه
وضعیتی را میتوان برای آینده کشورهای تولیدکننده نفت متصور شد؟

این بار نیز در آســتانه نشســت اوپک آمریکا از اوپک خواسته است تا
تولید نفت را آنچنان افزایش دهد تا تحریم نفتی ایران بیاثر شــود .اوپک
کــه روزی بــرای مقابله با تاراج هفت خواهران نفتی و به عبارتی مقابله با
دستدرازیهای همین آمریکا و انگلیس تاسیس شد امروز کارش به جایی
رسیده است که ممکن است بشود مطیع اوامر آمریکا و البته عربستان که
تمام درآمدهای خود را در بورسهای اروپا و آمریکا سرمایهگذاری کرده و
به نوعی بیشتر شریک تجاری غرب به حساب میآید تا اوپک؛ کشورهای
صاحب نفت از جمله ایران نیز چنان غرق در تجمل و سوءمصرف از نفت
هستند که دیگر حتی برای یک روز بستن شیر نفت برایشان فاجعهبار است
از سوی دیگر اگر بیارزد شیل اویل میتواند میلیونها بشکه نفت تولید کند
و آن را جایگزین کمبود نفت اوپک کند همچنین پیشرفت تولید انرژی از
منابع تجدیدپذیر و تنوع سبد مصرف انرژی جهانی نیز از پایان عصر نفت
در جهان خبر میدهد.
در واقع نفرین منابع چیزی جز سودجویی استعمارگران در کنار بیدانشی و
بیخبری سیاستمداران کشورهای نفتخیز که در طول زمان جامعهای مصرفی
و وابســته را حاصل آورده است نیست .نفت که میتوانست به یک مزیت در
سیاست و اقتصاد جهانی تبدیل شود امروزه به عامل سیهروزی و بدبختی این
کشورها بدل شده است.
در جواب به سوال نفت بال یا برکت باید گفت نفت به خودی خود یک برکت
الهی است اما آنگاه که استفاده از منابع و درآمدهای آن بدون برنامهریزی صحیح
صورت میگیرد میتواند تبدیل به بال شود.
*کارشناس حوزه انرژی

اتحاد ایران ،ونزوئال و عراق علیه عربستان

ایستادگی در برابر افزایش تولید اوپک

گروه انرژی -در آستانه نشست اوپک حدس
و گمانها در مورد اینکه عربستان و روسیه برای
جلوگیری از اخالل عرضه به دلیل تحریم خرید
نفت ایران و ونزوئال از خواســت آمریکا تبعیت
کنند و محدودیتهای تولید را کاهش دهند،
تقویت شــده است و این موضوع خشم برخی
اعضای اوپک را برانگیخته که چرا عربســتان
پیش از اشاره به افزایش احتمالی تولید اوپک با
آنها مشورت نمیکند ،آنها این تصمیم یکجانبه
را مردود دانسته و با این شرایط به نظر میرسد
نشست  22ژوئن (اول تیر) اوپک در حال تبدیل
شدن به یک جدال است.
در اوایل هفته گذشــته دولــت آمریکا از
عربستان خواست به منظور جلوگیری از افزایش
قیمتها تولید نفت را افزایش دهد و در این میان
ریاض و روســیه بدون اینکه در ابتدا با اعضای
اوپک مشورت کنند ،آمادگی خود برای تبعیت
از این خواسته را اعالم کردند تا هرگونه کمبود
عرضه ناشی از سقوط تولید ونزوئال و تحریمهای
آمریکا علیه ایران جبران شود.
این در حالی است برخی تحلیلگران معتقدند،
یک میلیون بشکه نفت در روز که تصور میشود
با بازگشت تحریمها از بازار خارج شود ،ممکن
است در عمل خارج نشود ،زیرا در تجربه گذشته
تحریمها ،آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو نفت ایران
را تحریم کرده بودند ،اما این بار واشــنگتن در
ت کشورهای اروپایی
تحریم نفت ایران تنهاس 
امضاکننده برجام به وضوح نشان دادهاند که از
برجام خارج نخواهند شد.
بر همین اساس هدف از این افزایش تولید
پیش از آنکه جبران کمبود عرضه باشد ،ضربه
زدن به ایران است ،آخرین باری که دولت آمریکا
اوپک را برای افزایش عرضه تحت فشار قرارداده
بود نیز هدف ،ضربه زدن به ایران بود.
از طرفــی بر مبنــای اساســنامه اوپک،

تصمیمات اوپک باید به تایید همه اعضا برسد
تا رسمیت یابد اما چنانچه کشوری برخالف
تصمیم نهایی اوپک عمل کند ،هیچ تنبیهی
برای آن در نظر گرفته نمیشود مانند کاری
کــه اعضای عرب اوپک در دهه  ۸۰میالدی،
روزهــای تحریم و  ..به کرات انجام دادند و با
افزایش تولید خود و تخطی از سهمیهشــان،
با دالیل سیاســی و اقتصادی ،اقدام به اشباع
بازارهای نفت کردند.
در همین حال جبار اللعیبی وزیر نفت عراق
گفته است« :سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) و همپیمانان غیراوپک آن نباید تسلیم
فشارها برای افزایش تولید برای خنثی کردن
اختالل عرضه شوند».

بــه گــزارش بلومبرگ ،عراق کــه دومین
تولیدکننده بــزرگ نفت در اوپک به شــمار
میآید ،بیان کرده است« :سیاست کاهش تولید
اوپک هنوز به هدف خود دست نیافته است و
قیمت نفت همچنان پایینتر از سطح مطلوب
است ».با مخالفت با برنامههای عربستان ،عراق
نیز موضعی مشابه ایران و ونزوئال در نظر گرفته
است و اکنون سه کشور از پنج کشور موسس
اوپک ،با افزایش تولید نفت این سازمان مخالف
هستند .وزیر نفت عراق ،در بیانیهای اعالم کرد:
«تولیدکنندگان نفت عضــو و غیرعضو اوپک
هنوز به مجموع اهداف خود نرسیدهاند؛ عراق
تصمیمهای یکجانبه اتخاذ شده از سوی برخی
تولیدکنندگان را که با بقیه مشورت نمیکنند،

رد میکند».
او افزود« :ما نبایــد درباره نیاز بازار به نفت
بیشتر در مقطع کنونی بزرگنمایی کنیم .این
مساله میتواند آسیب بزرگی به بازارهای جهانی
وارد کند».
در همین راستاحسین کاظمپو ر نماینده
ایران در هیات عامل اوپک نیز هفته گذشته
در این مورد به رویترز گفته بود« :مســخره
و حیرتانگیز اســت که ببینیم تشکیالتی از
واشنگتن میآیند به عربستان تا (از این کشور
بخواهند) افــت صادرات نفت ایران و ونزوئال
به دلیل تحریمهای غیرقانونی این کشــور را
جایگزین کند ».او معتقد است اوپک به آسانی
تسلیم خواست واشنگتن نمیشود .هیچیک از

اعضای اوپک علیه دو عضو موسس این سازمان
اقدام نمیکنند .کاظمپور همچنین گفته بود:
«آمریکا این سیاست را دفعه پیش علیه ایران
استفاده کر د اما قیمتهای نفت به  140دالر
در هر بشکه رسید ».به اعتقاد نماینده ایران
در اوپک ،اوپک چنین حقارتی را نمیپذیرد؛
چقدر کسی باید متکبر و نادان باشد که نتواند
تاریخ  60سال گذشته همکاری میان اعضای
اوپک را بفهمد.
از ســویی به گفته وزیر نفت قطر اوپک با
وجود محدود شدن میزان عرضه به بازار و رشد
اخیر قیمتهای نفت که ناشــی از رویدادهای
ژئوپلیتیکی بوده ،ممکن است همچنان همکاری
خود با شرکای غیراوپک برای مدیریت عرضه را
ادامه دهد.
سادا که در زمان مذاکره درباره توافق کاهش
تولید در ســال  ۲۰۱۶رییس اوپک بود ،درباره
اینکه آیا اوپک بایــد در دیدار وین درباره یک
استراتژی خروج مذاکره کند ،اظهارنظر نکر د اما
توافق کاهش تولید را در کاهش ذخایر سازمان
توسعه و همکاری اقتصادی موثر خواند .زمانی
که توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک در ژانویه
ســال  ۲۰۱۷به اجرا درآمد ،میزان ذخایر این
سازمان  ۳۴۰میلیون بشکه باالی متوسط پنج
ساله بود و از آن زمان تقریبا به نزدیک متوسط
پنج ساله رسیده است.
وزیر نفت قطر معتقد است این توافق به خوبی
موثر واقع شــده و مطمئنا فرصت خوبی برای
گسترش آن و ارتقای همکاری با کشورهایی که
در ثبات بازار نفت در جهت منافع همه و اقتصاد
جهان مشارکت کردهاند ،وجود دارد.
او گفت« :وزرای اوپک در نشست آینده خود
شرایط بازار را بازبینی خواهند کرد و تصمیمی
که گرفته خواهد شد ثبات کوتاهمدت و بلندمدت
بازار را در نظر میگیرد».
اوپک قرار است  ۲۲ژوئن (اول تیر) در وین
برای بازبینی پیمان کاهش تولید به میزان 1/8
میلیون بشکه در روز با تولیدکنندگان غیراوپک
شامل روسیه دیدار کند و باید دید در صد و هفتاد
و چهارمین نشست عادی وزرای نفت و انرژی
اوپک چه تصمیمی گرفته خواهد شد.

گزارش 2

در حالی که در دو ماه گذشته بارشهای مناسبی در استان
تهران صورت گرفته اما گزارشها از مخازن سدهای پنجگانه
نشان میدهد که حجم ذخیره آب در این سدها  ۲۵درصد
افت دارد و صفر بودن ذخیره برف ،ورودی به ســدها را ۳۴
درصد کاهش داده است.
بهگزارش وزارت نیرو ،کاهش بارشها نســبت به ســال
گذشته باعث شده وضعیت ورودی آب به مخازن سدها نیز
از افت قابل مالحظهای برخوردار شود و با وجود بارشهای
مناسب در فروردین و اردیبهشت مخازن سدهای تهران از
افت  25درصدی برخوردار شود.
گزارشها حاکی از این اســت که بارندگیهای مناسب
ســال  97به ویژه در اردیبهشــتماه باعث شده تا افت 45
درصدی بارشها در ابتدای ســالجاری هماکنون به منفی
 27درصد برسد.
از میان  164میلیمتر بارندگی که از ابتدای سال آبی جاری
(ابتدای مهرماه) تاکنون رخ داده  64میلیمتر از ریزشهای
جوی مربوط به دو ماه اخیر بوده است.
بارشهای مناسب دو ماه اخیر در برخی از مناطق کشور
موجب شده تا حوضههای آبریز دریاچه ارومیه و دریای خزر
به مراتب شــرایط بهتری را نســبت به سال گذشته تجربه

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

آخرین وضعیت سدهای تامینکننده آب تهران در آستانه ورود به فصل تابستان

 ۹۰درصد مخزن سد الر آب ندارد

کنند به طوری که این دو حوضه آبریز به ترتیب با افزایش
 44/6و  13/1درصدی بارندگیها نســبت به سال گذشته
روبهرو هستند.
افت نزوالت جوی در پاییز و زمستان سال گذشته موجب
شده تا ورودی آب به سدهای استان تهران در سال آبی جاری
کاهش  34درصدی نســبت به سال  96پیدا کرده و حجم
ذخیره آب سدها با افت  25درصدی روبهرو شود.
حجم پایین ذخیره برف در استان تهران نیز باعث شده تا
ورودی آب به سدهای پنجگانه تهران نیز افت قابل توجهی
داشته باشد .بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت سدهای
پنجگانه استان تهران (الر ،طالقان ،کرج ،لتیان و ماملو) حکایت
از افت  34درصدی آب ورودی به مخازن سدها دارد.
کاهش بیسابقه بارندگیها در سال گذشته و به تبع آن
افت ذخیره برفی استان موجب شده تا کل حجم آب ورودی
به سدهای تهران از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تاکنون
به  919میلیون مترمکعب برسد؛ عددی که سال گذشته در
همین بازه زمانی حدود یک میلیارد و  387میلیون مترمکعب

بوده است.
خروجی آب از سدهای پنجگانه استان هم مقداری کمتر
از ورودی به آنهاست به طوری که در حال حاضر کل حجم
آب خروجی ســدهای تهران از ابتدای سال آبی تاکنون به
 911میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با یک
میلیارد و  76میلیون مترمکعب خروجی سال گذشته افت
 15درصدی داشته است.
در ایــن میان بارشهای مناســب دو ماه اخیر در تهران
موجب شده تا شرایط منفی منابع آبی استان تا حدودی بهبود
پیدا کند و از نگرانیهای تامین آب تابستان پایتخت بکاهد.
در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در سدهای پنجگانه
استان تهران  837میلیون مترمکعب بوده و  44درصد حجم
این ســدها نیز پر است و در این بین ادامه این روند موجب
شده  98درصد سدی همچون کرج در آستانه ورود به فصل
تابستان پر باشد.
با وجود بارندگیهای مناســب سال  97که موجب شده
حجم مخازن سدهای استان از  578میلیون مترمکعب اواخر

مناقصه عمومی شماره 97/013

نوبت دوم

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:
شماره تقاضا و مناقصه :تقاضای شماره O-9540061-9640165-AAمناقصه شماره97/013
شرحاقالمدرخواستی:خریدگسکتازتولیدکنندگانداخلی
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 325/000/000ریال میباشد .برآورد مناقصه 6/500/000/000ریال میباشد.
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آییننامه تضمین شماره/123402ت50659
هـ مورخ 1394/9/22هیات وزیران میباشد.
تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط97/4/15:
آخرینمهلتارائهپیشنهادات97/5/9:
تاریخ گشایش پاکات فنی97/5/17:
تاریخ گشایش پاکات مالی97/6/7:
آدرسوتلفنمناقصهگزار:استان بوشهر ،عسلویه ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ،فاز 2و -3مدیریت بازرگانی -واحد خرید -تلفن:
54و 077 -31312250فکس077-37325434-6 :
مناقصهگران میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفنهای 07731312250و 07731312354تماس حاصل فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول97/3/20:
تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/23:
شماره مجوز1397.1146 :

روابطعمومیشرکتمجتمعگازپارسجنوبی

اسفندماه سال گذشته هماکنون به  837میلیون مترمکعب
برسد ولی مخازن این پنج سد متاثر از کاهش بارندگیهای
بیســابقه پاییز و زمستان سال گذشته و به موجب آن افت
ورود روانآبها ،با حجم مخزن یک میلیارد و  121میلیون
مترمکعبی سال گذشته فاصله دارند و کاهش 25درصدی آب
ذخیرهشده را نسبت به سال گذشته تجربه میکنند.
در این میان سد الر که در فاصله  75کیلومتری از شمال
شرقی تهران و  100کیلومتری شهر آمل به منظور تامین آب
کشاورزی و شرب و ارسال آب به نیروگاه کالن جهت تولید
برق و کمک به شبکه سراسری احداث شده است ،از لحاظ
آب موجود در مخزن منفیترین شرایط را در میان سدهای
پنجگانه تهران نسبت به سال گذشته تجربه میکند.
کل حجم آب ورودی به این سد از ابتدای سال آبی تاکنون
به  218میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با حجم
سال گذشته سازه که حدود  330میلیون مترمکعب بوده ،سد
الر کاهش  23درصدی ورودی آب مخزن داشته است.
افت ورو د روانآب به این سد موجب شده تا حجم ذخیره
این ســد هماکنون به  100میلیون مترمکعب برسد که در
مقایسه با سال گذشته  52درصد افت پیدا کرده و تنها 10
درصد مخزن این سازه دارای منابع آبی است .

شرکت ملی گاز ایران
شركت گاز استان خراسانشمالي
(سهامی خاص)

خبر

صادرات گاز ایران به ارمنستان افزایش مییابد

مدیر امور بینالملل شــرکت ملی گاز از افزایش میزان صادرات گاز ایران به
ارمنستان خبر داد و گفت :هفته آینده هیات ارمنی برای مذاکره درباره قیمت
جدید گاز و افزایش صادرات به ایران میآید.
به گزارش وزارت نفت ،بهزاد بابازاده درباره افزایش حجم صادرات گاز ایران به
ارمنستان گفت :شرکت نیروگاه حرارتی ایروان متقاضی دریافت گاز بیشتری از
ایران است و از آنجا که قرارداد بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت نیروگاه حرارتی
ایروان ،تهاتر گاز با برق است ،آنها تقاضای افزایش از یک میلیون به یک میلیون و
 600هزار مترمکعب گاز را دارند.وی افزود :با وجود آنکه حجم گاز درخواستی در
میزان صادرات ما تاثیر زیادی نخواهد داشت اما بنیان قیمت باید بر مبنای قرارداد
جدید گذاشته شود ،بنابراین هفته آینده هیات ارمنی برای مذاکره به ایران میآید
تا در صورت توافق ،میزان گاز صادراتی را افزایش دهیم.
ن حمیدرضا عراقی ،مدیرعامل شرکت ملی گاز از آمادگی ایران برای
پیش از ای 
گسترش همکاری گازی با ارمنستان خبر داده بود.
به گفته وی ،قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنستان و دریافت برق از این کشور
ت یعنی به ازای هر یک میلیون مترمکعب
به نسبت یک به سه تنظیم شده اس 
گازی که ایران صادر کند ،باید سه کیلووات ساعت برق از ارمنستان وارد کشور
شود.بر اساس اعالم مسووالن شرکت ملی گاز ،ایران برای افزایش حجم صادرات
گاز خود مشکلی ندارد ،خطوط لوله انتقال گاز نیز ظرفیت کافی برای این افزایش
را دارد و در صورتی که طرف ارمنی توان پرداخت پول گاز و تامین برق بیشتر را
داشته باشد و بخواهد گاز بیشتری را دریافت کند ،در ازای آن باید برق بیشتری
نیز به ایران تحویل دهد.بر اساس برنامههای وزارت نفت ،اولویت صادرات گاز ایران
در مرحله نخست ،کشورهای همسایه و در مرحله بعدی و با توسعه صنعت گاز
طبیعی مایع شده ( )LNGورود به دیگر بازارهاست.
ایران و ارمنستان سال  ٢٠٠٤میالدی ( ١٣٨٣شمسی) یک قرارداد تهاتر گاز و
برق برای مدت  20سال امضا کردند که بر اساس آن ،گاز صادراتی ایران به مصرف
نیروگاههای تولید برق در ارمنستان میرسد و در عوض ایران از ارمنستا ن برق وارد
میکند.ارمنستان از اواسط سال  ٢٠٠٩واردات گاز از ایران را آغاز کرده است .دو
خط کنونی انتقال برق میان ایران و ارمنستان ظرفیت انتقال  ٣٠٠مگاوات برق را
دارد و بیش از این نمیتوان از آنها در مبادله برق میان دو کشور استفاده کرد.

رشد قیمت نفت در پی دیدار
رهبران آمریکا و کرهشمالی

پ رییسجمهور آمریکا
قیمتهای نفت روز گذشته همزمان با اینکهدونالد ترام 
گفت نشست وی باکیم جونگ او ن رهبر کرهشمالی پیشرفت خوبی داشته است،
توگوهای آمریکا -کرهشمالی ،امیدها برای
باال رفت.به گزارش رویترز پیشرفت گف 
پایان بخشیدن بنبست شبهجزیره کره را افزایش داده است.
در همین حال بهای معامالت آتی نفت برنت با  ۱۰سنت افزایش نسبت به
قیمت نهایی روز دوشنبه 76/56 ،دالر در هر بشکه معامله شد.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترییت آمریکا با  ۱۴سنت افزایش نسبت
به قیمت نهایی روز گذشته ب ه  66/24دالر در هر بشکه رسید.

تعیین ضوابط صدور گاز مایع

صادرات پنج فرآورده اصلی نفتی از جمله گاز مایع به نیابت از شرکتهای
پاالیشی نفتی کشور ،بر عهده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران است.
طبق بخشنامه گمرک ضوابط صدور گاز مایع شامل پروپان و بوتان مشخص
شد .بر این اساس صادرات پنج فرآورده اصلی نفتی از جمله گاز مایع به نیابت از
شرکتهای پاالیشی نفتی کشور بر عهده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران است.در این بخشنامه آمده است :پیرو بخشنامه شماره ۲۰۹ /۹۴ /۱۱۸۶۲۲
مورخ  94/۶/25موضوع ضوابط صدور گاز مایع (پروپان و بوتان) تصویر نامه شماره
 ۶۰ /۵۲۰۵۲مورخ  97/۲/24دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن
و تجارت به همراه نامه شماره  ۴۶۸۹۰مورخ  97/۲/5معاون محترم برنامهریزی
وزارت نفت ،ارسال و اعالم میدارد:
 -۱صادرات گاز مایع توسط شرکتهای پتروشیمی تولیدکننده گاز مایع (در
صورت درج نام محصول مزبور در پروانه بهرهبرداری معتبر مربوطه) و شرکت ملی
گاز ایران با رعایت سقف مندرج در پروانه بهرهبرداری و کلیه مقررات و ضوابط
مربوطه بالمانع است -۲.صادرات گاز مایع عرضه شده در رینگ بینالملل بورس
انرژی منوط به اخذ گواهی خرید از بورس انرژی و همچنین مجوز شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی ایران است.
 -۳صادرات پنج فرآورده اصلی نفتی از جمله گاز مایع به نیابت از شرکتهای
پاالیشی نفتی کشور بر عهده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران میباشد
و تنها این شرکت مجاز به اظهار گمرکی محولههای عرضه شده خود است.

جزییات تشریفات صادرات بنزن تعیین شد

تشریفاتصادراتبنزنخارجازدستورالعملاصالحوبهبودفرآیندهایصادرات،
واردات ،ترانزیت و معاوضه نفت خام ،میعانات گازی و فرآوردهها و مشتقات نفتی
است.تشریفات صادرات بنزن (از اقالم شیمیایی و صنعتی) خارج از دستورالعمل
اصالح و بهبود فرآیندهای صادرات ،واردات ،عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام،
میعانات گازی و فرآوردهها و مشتقات نفتی است.
در بخشــنامه گمرک آمده است :پیرو بخشنامه شماره 245/95/125945
مــورخ 95/7/11موضوع خروج  15قلم محمولههای مایع نفت و گاز از ضوابط
مندرج در دستورالعمل اصالح و بهبود فرآیندهای صادرات ،واردات،عبور (ترانزیت)
و معاوضه نفت خام ،میعانات گازی و فرآوردهها و مشتقات نفتی به پیوست تصویر
نامه شماره  /97 /10633ص مورخ 97/2/25دفتر مبارزه با قاچاق فرآوردههای
لونقل ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به همراه
نفتی و نظارت بر حم 
نامه شماره  354مورخ 97/2/27سرپرست محترم دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای
صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و اعالم میدارد بنزن جزو
اقالم شیمیایی و صنعتی موضوع ماده  27دستورالعمل صدرالذکر اعالم و انجام
تشریفات صدور محموله مزبور خارج از دستورالعمل مربوطه قابل انجام بوده لذا در
زمان انجام تشریفات صدور نمونه کاال جهت تعیین نوع و ماهیت محمول ه اظهاری
به آزمایشگاههای تایید صالحیت شده اداره کل استاندارد ارسال و در صورت تایید
ماهیت و مطابقت با محموله اظهاری کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دومرحلهاي همراه با
ارزيابي كيفي (مناقصه شماره)97/349
شماره مجوز1397.1167 :

نوبت دوم

 -1موضوع مناقصه :خريد لوله پلياتيلن گازي
 -2نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار :بجنورد -خيابان طالقاني شرقي-نبش خيابان دهخدا -كد پستي-94156-75949شركت گاز خراسان شمالي
 -3نحوه دريافت اسناد ارزيابي و مهلت ارائه مدارك :از كليه توليد /تأمينكنندگان (كاال مطابق با استانداردها و منابع مورد تأييد شركت ملي گازVENDOR
 LISTتهيه ميشود) دعوت بهعمل ميآيد ضمن اعالم آمادگي كتبي ،جهت تشكيل/تكميل پرونده براساس جداول ارزيابي كيفي مندرج در پایگاه اطالعرسانی مناقصات
 http://iets.mporg.irو سايت شركت گاز خراسان شمالي  ،/www.nigc-nkgc.irحداكثر تا تاريخ  97/04/07به دفتر امور قراردادها مراجعه و يا از طريق پست
پيشتاز مدارك خود را ارسال نمايند.
 -4نوع و ميزان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:مطابق با آئيننامه تضمين معامالت دولتي به مبلغ 395/525/000 :ریال (سيصد و نود و پنج ميليون و
پانصد و بيست و پنج هزار ريال) ميباشد.
 -5مبلغ برآورد اوليه( 7/910/500/000 :هفت ميليارد و نهصد و ده میلیون و پانصد هزار) ريال
 -6نحوه و زمان توزيع اســناد مناقصه :اســناد مناقصه در تاريخ  97/04/16به مناقصهگراني كه حداقل امتياز ارزيابي كيفي( )60را كسب نموده باشند تحويل
ميگردد.
شماره مركز تلفن :كد شهري (32403333-9 )058
تلفن مستقيم امور قراردادها -32403341 :فاكس امور قراردادها32403342 :
كد فراخوان مناقصه مندرج در پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات3164738 :
شناسه آگهی 187828
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