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«ابتکار» عوامل موثر بر قیمت نفت در بازار جهانی را بررسی کرد

مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده بانک دی
آنالین برگزار میشود

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور
و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا ،مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده دوره مالی
منتهی به اسفند  1398بانک دی به صورت
مجازی و آنالین برگزار میشود.
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
صاحبان سهام بانک دی به منظور بررسی و
تصویب صورتهای مالی منتهی به اسفند
 ،1398ساعت  10صبح روز پنجشنبه  24مهر
 1399در ساختمان مرکزي شرکت بیمه دي
واقع در تهران ،خیابان میرداماد ،بین خیابان
نفت و بزرگراه مدرس ،پالک  239برگزار شد.
بر اساس این گزارش ،با توجه به ابالغیه 26
اسفند ماه سازمان بورس درباره مصوبه ستاد
ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر کرده تا
اطالع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها
صرفا با حضور حداکثر  15نفر شخص
حقیقی یا حقوقی برگزار شود ،سهامداران
گرامی میتوانند به صورت آنالین و از طریق
لینک مستقیم  ir.http://live.day24در
این مجمع حضور یابند .شایان ذکر است
به منظور حفظ سالمتی حاضرین و رعایت
دستورالعملهای بهداشتی مرتبط با بیماری
کرونا ،پذیرایی ،توزیع فیزیکی صورت های
مالی ،گزارش فعالیت هیئت مدیره و مجامع و
گزارش توجیهی افزایش سرمایه انجام نمی شود
و سهامداران می توانند اطالعات مورد نیاز را از
سامانه اطالع رسانی ناشران (کدال) دریافت
کنند .گفتنی است؛ دستور جلسه این مجمع،
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی،
بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی
به  ۲۹اسفند سال  ،۱۳۹۸انتخاب حسابرس
و بازرس قانونی ،روزنامه کثیراالنتشار ،تکمیل
اعضای هیئت مدیره و سایر مواردی است که
در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
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روزگار سیاه نفت

در ماههای اخیر اتفاقات گوناگونی بر بازار نفت سایه
انداخته بود .این بازار مدتی با کاهش قیمت چشمگیر همراه
شد و پس از آن اندکی ریزشها را جبران کرد .البته نگرانیها
از نزول دوباره قیمت نفت در حالی ادامه دارد که وعده داده
شده بازار نفت به سوی تعادل هدایت میشود .بر اساس
گزارشی از ایسنا ادوارد مویا ،تحلیلگر بازار نفت در شرکت
 OANDAنوشته است« :به نظر میرسد اوپک و متحدانش به
بازارها اطمینان دادهاند که بازار نفت را به سوی توازن هدایت
میکنند».
بر اساس این گزارش قیمتهای نفت از اظهارات عربستان
سعودی و روسیه که بار دیگر بر پایبندی به توافق کاهش
تولید اوپک پالس تاکید کردند ،اندکی حمایت یافتند.
والدیمیر پوتین ،رئیس فدراسیون روسیه و محمد بن سلمان،
ولیعهد عربستان سعودی اواسط هفته گذشته درباره همکاری
توگو
دوجانبه شامل همکاری در قالب گروه اوپک پالس گف 
کرده و خواستار پایبندی کشورهای گروه به توافق کاهش
تولید شده بود .پائوال رودریگز ماسیو ،تحلیلگر ارشد بازارهای
نفت در شرکت ریستاد انرژی دراینباره اظهار کرده است:
«اظهارات اخیر مقامات این دو کشور انتظارات بازار نسبت به
اقدامات بیشتر اوپک پالس برای پرداختن به مساله پایبندی
کمتر برخی از اعضایش یا ارزیابی مجدد طرح افزایش تولید
از ژانویه را باال برد .اگر معلوم شود این انتظارات بیهوده بوده
است ،قیمتها پس از نشست آتی کمیته نظارتی مشترک
اوپک پالس ممکن است دوباره نزول کنند ».نشست کمیته
نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک که بر پایبندی اعضا
بر توافق کاهش تولید نظارت میکند ،قرار است که روز
دوشنبه برگزار شود.
قیمت نفت زیر سایه عرضه و تقاضا
اما و اگرها درخصوص آینده نفت همچنان ادامه دارد.
عدهای معتقدند که با افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا و
نگرانیهای تقاضا باعث کاهش قیمت نفت میشود و از سوی
دیگر هستند تحلیلگرانی که بر این باورند اکنون کف قیمت
برای نفت بوده و درصد کاهش بیشتر در این بازار بسیار پایین
است .در این راستا بهروز نامداری ،کارشناس انرژی با اشاره
به ریزش قیمت نفت در ماههای گذشته و چگونگی آینده این
بخش به بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت پرداخت و
دراینباره به «ابتکار» گفت :بازار نفت همانند بازارهای
اقتصادی دیگر از دو مولفه عرضه و تقاضا تبعیت میکند .در
این میان تنشهای سیاسی ،اجتماعی ،جنگ ،بیماری و ...
قطعا بر این دو مولفه تاثیرگذار خواهد بود و هرگونه تغییری
میتواند افزایش و یا کاهش قیمت در بازار نفت را به دنبال
داشته باشد.

کیمیانجفی

kimia.najafi.23@gmail.com

بازار نفت روزهای عجیبی را پشت سر میگذارد .چندی پیش بود که بازارهای جهانی با شوک کاهش قیمت نفت روبهرو شدند
و بهای طالی سیاه به پایینترین سطح خود طی ۳۰سال گذشته رسید .در آن زمان مهمترین عامل ریزش قیمت نفت را شیوع
ویروس کرونا عنوان میکردند ،اما روند به همین شکل باقی نماند و اخیرا بازار نفت وضعیت متعادلتری را میگذراند .البته
قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحتتاثیر افزایش موارد ابتال به کووید  ۱۹در آمریکا و اروپا که نگرانیها نسبت به دورنمای
تقاضا را تشدید کرد ،با اندکی کاهش بسته شد ،اما بهطور کلی نفت تحت تاثیر وعدههای اوپک پالس توانست عملکرد هفتگی
مطلوبی را به ثبت رساند .آنطور که گفته میشود اوپک و متحدانش به بازارها اطمینان دادهاند که بازار نفت را به سوی توازن
هدایت میکنند.

اقتصاد ایران
این روزها
نسبت به
گذشتهتوجه
کمتری بهقیمت
نفت در سطح
جهان داشته
و دیگر تبعیت
خاصی از این
بخشنمیکند
وی افزود :کاهش چشمگیر اخیر قیمت نفت بیش از اینکه
به دلیل تغییرات در بخش عرضه باشد ،متاثر از جریان تقاضا
بود.
این کارشناس انرژی در ادامه به تاثیر تنشهای میان آمریکا
و چین اشاره کرد و گفت :اخیرا شاهد رکود اقتصادی ناشی از
تنشهای آمریکا و چین بودیم ،این در حالی است که از سوی
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آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم

بازاروسرمایه

دیگر کووید  19اقتصاد جهان را درگیر کرد و این دو اتفاق بر
بخش تقاضا تاثیر گذاشت.
نامداری ادامه داد :بنابراین من گمان نمیکنم به زودی زود
در بخش عرضه اتفاق خاصی رخ دهد .به هرحال اوپک و
اوپک پالس با حجم فروش و درآمد کنونی هماهنگ شدهاند،
به همین دلیل من معتقدم وضعیت در بخش عرضه کماکان

ثابت خواهد ماند و اگر اتفاقی رخ دهد در بخش تقاضا خواهد
بود.
واکسن کرونا راهی برای رشد دوباره قیمت نفت
نامداری در بخش دیگری از صحبتهایش با بررسی عوامل
موثر برای رشد دوباره قیمت نفت ادامه داد :همانگونه که
اشاره کردم در بخش تقاضا ممکن است دو اتفاق رخ دهد.
اولین اتفاق عرضه واکسن کرونا به بازار است .به عبارتی
دیگر اگر واکسن کرونا در حجم باالیی تولید و در اختیار
عموم گذاشته شود ،اقتصاد جهان شروع به رشد میکند و
این مساله بخش تقاضا برای نفت را تحریک کرده و میتواند
قیمتها را در حدود قیمت فعلی با ثبات نگه دارد و یا نرخ را
به سمتوسوی باالتری هدایت کند.
تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر بازار نفت
این کارشناس انرژی همچنین به تاثیر نتیجه انتخابات آمریکا
اشاره کرد و گفت :مساله تاثیرگذار دیگر در بخش تقاضا،
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است .اگر ترامپ نتیجه
انتخابات باشد میتوان این انتظار را داشت که تقاضا کمی
کاهش پیدا کند .البته حتی در آن شرایط هم تصور نمیکنم
قیمتها بیش از عدد فعلی کاهش پیدا کند چراکه اکنون کف
قیمتی است که میتواند باشد .مگر اینکه تنشها میان آمریکا
و چین زیاد شود و شرایط برای تقاضا تغییر پیدا کند .از سوی
دیگر اگر بایدن برنده انتخابات آمریکا باشد تنشها کمتر و به
دنبال آن تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد و قطعا تاثیر مثبتی بر
افزایش قیمت نفت میگذارد.
نامداری در ادامه اظهار کرد :اما نکته مهم این است که اگر
قیمت نفت پس از مشخص شدن نتیجه اتفاقات تاثیرگذار به
سمت مثبت شدن حرکت کند ولی بخش عرضه تحریک نشود
ممکن است که بار دیگر با سقوط همراه باشد.
نزولی شد قیمت نفت فشار بیشتری را به اقتصاد ایران تحمیل
نخواهد کرد
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر قیمت نفت
نزولی شود چه پیامدی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد
داشت ،گفت :اقتصاد ایران اینروزها نسبت به گذشته توجه
کمتری به قیمت نفت در سطح جهان داشته و دیگر تبعیت
خاصی از این بخش نمیکند .چراکه بر اساس آمارها رسمی
نفت خام ایران دیگر همانند گذشته درصد خاصی از بازار
جهانی را اشغال نمیکند و از سوی دیگر با مشکالت مالی
بسیاری روبهرو است .بنابراین تصور نمیشود که اقتصاد
ایران از افت قیمت نفت تاثیر بپذیرد .ما باید توجه داشته
باشیم که امروزه مولفههای تاثیرگذارتری از نفت برای اقتصاد
ایران وجود دارد ،بنابراین کاهش قیمت نفت نمیتواند فشار
بیشتری را به اقتصاد ایران تحمیل کند.

شــهرداری قرچــک در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره  60/1/1253مورخــه  99/04/29شــورای
اســامی شــهر قرچــک نســبت بــه فــروش هفــت دســتگاه اتوبــوس شــهری بخــش دولتــی تحــت
نظــارت ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر از طریــق مزایــده عمومــی جهــت فعالیــت در بخــش خصوصــی اقــدام نمایــد .
لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد الشــرایط دعــوت میشــود جهــت اخــذ اســناد مزایــده بــر اســاس اطاعــات
اعــام شــده ذیــل اقــدام نماینــد .
ردیف

نوع خودرو

شماره انتظامی

قیمت پایه کارشناسی
( ریال )

سپرده شرکت در مزایده
( ریال )

1

اتوبوس شهری بنز  457مدل 89

 542ع  97ایران 68

3/600/000/000

180/000/000

2

اتوبوس شهری بنز  457مدل 89

 179ع  59ایران 68

3/400/000/000

170/000/000

3

اتوبوس شهری بنز  457مدل 87

353ع  69ایران 68

3/000/000/000

150/000/000

4

اتوبوس شهری بنز  457مدل 87

 671ع  67ایران 68

3/100/000/000

155/000/000

5

اتوبوس شهری بنز  355مدل 82

 181ع  59ایران 68

1/400/000/000

70/000/000

6

اتوبوس شهری بنز  457مدل 87

 863ع  56ایران 68

3/200/000/000

160/000/000

7

اتوبوس شهری بنز  457مدل 87

 913ع  54ایران 68

3/100/000/000

155/000/000

 -1دستگاه مزایده گزار  :شهرداری قرچک
 -2ســپرده شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانتنامــه بانکــی  ،اســناد خزانــه یــا وجــه نقــد جهــت واریــز بحســاب
 0105978385003بنــام ســپرده اشــخاص شــهرداری میباشــد .
 -3محــل دریافــت اســناد مزایــده  :شــهرداری قرچــک بــه نشــانی شــهرک طاییــه  ،جنــب بخشــداری واحــد امــور
قراردادهــا بشــماره تلفــن  4الــی 021-36151580
 -4مهلــت اخــذ اســناد مزایــده از مورخــه  99/07/20لغایــت  99/08/18و زمــان تحویــل پــاکات پیشــنهادات از 99/07/20
لغایــت  99/08/18بــه دبیرخانــه شــهرداری قرچــک میباشــد .
 -5تشــکیل کمیســیون عالــی معامــات شــهرداری قرچــک و بازگشــایی پاکتهــای پیشــنهادی در روز یکشــنبه مورخــه
 99/08/18راس ســاعت  15در محــل ســالن جلســات شــهرداری میباشــد .
 -6به پیشنهادات مبهم  ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -7شهرداری در یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
 -8برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
 -9سایر اطاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد مزایده قید و هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد .
 -10خودروهــای مذکــور ملــزم بــه ارائــه خدمــات در خــط قرچــک – جوانمــرد بــوده و بایــد بــه مــدت ده ســال در خــط
مذکــور فعالیــت داشــته و پــس از آن ( ده ســال ) ســازمان حمــل و نقــل و بــار مســافر قرچــک نســبت بــه انتقــال ســند
قطعــی اقــدام مینمایــد .
نوبت اول  99/07/20 :نوبت دوم 99/08/05 :
7013

محسن خرمی شریف  -شهردار قرچک

نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی شماره ( 87990135يك مرحله ای)
شماره مجوز 1399.3879 :

شركت انتقال گاز ايران
منطقه شش عمليات انتقال گاز

شــرگت انتقــال گاز (منطقــه شــش عمليــات انتقــال گاز) در نظــر دارد مناقصــه ابنيــه فنــي كيلومتــر 209الــي  428خــط هفتــم سراســريرا از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ( ســتاد )بركــزار نمايد.كليــه
مراحــل برگــزاري مناقصــه ( دريافــت اســتعالم ارزيابــي كيفــي ارائــه اســناد ارزيابــي كيفــي ،دريافــت مابقــي اســناد مناقصــه ،ارائــه پيشــنهاد قيمــت ،بازگشــايي پــاكات هــا )بصــورت الكتــرو نيكــي و از طريــق درگاه ســامانه
تــداركات الكترونيكــي دولــت (ســتاد ) انجــام خواهــد گرفــت .
 )1نام و نشاني مناقصه گزار :منطقه شش عمليات انتقال گاز  ،بندرعباس  ،روبروی پليس راه ميناب /بندر  ،فرعی سمت راست  ،كيلومتر2
)2موضوع مناقصه :مناقصه ابنيه فني كيلومتر 209الي  428خط هفتم سراسري
 )3محل اجراي پروژه  :محدوده بندرعباس( سرخون ) تا بستك مي باشد.
)4مهلت زماني دريافت كاربرگهاي استعالم ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه  :از ساعت  08:00روزيكشنبه مورخ  1399/07/27تا ساعت  16:00روزدوشنبه مورخ  ،1399/08/05صرفا از طريق "سامانه ستاد" خواهد بود.
)5مهلــت زمانــي ارايــه و بارگــذاري كاربرگهــا اســتعالم ارزيابــي كيفــي و اســناد مناقصــه :ازســاعت  08:00صبــح مــورخ  1399/08/06تــا ســاعت  16:00مــورخ  ،1399/08/22صرفــا از طريــق «ســامانه
ســتاد» توســط مناقصهگــران بارگــذاري شــوند.
)6شماره فراخوان مناقصه ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) 2099092036000024 :
 )7نحوه دريافت اسناد كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي :
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد )به آدرس www.setadiran.ir
)8نوع و مبلغ تضمين شركت درفرايند ارجاع كار  :مطابق مصوبه شماره /123402ت50659ه مورخ 94/09/22هيات وزيران و اصالحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 3/477/149/248ريال و متناسب با انواع تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتي بشماره /123402ت 50569هـ مورخ 94/09/22
)9اطالعــات تمــاس مناقصــه گــزار  :مناقصــه گــران مــي تواننــد جهــت دريافــت اطالعــات بيشــتر يــا داشــتن هرگونــه ابهــام در خصــوص اســناد مناقصــه بــا تلفــن شــماره 07632196169-6012يــا از طريــق نمابــر
شــماره 07633671267-07632196571مكاتبــه نماينــد .و جهــت ارتبــاط بــا مســئول بارگــذاري اســناد بــا شــماره 02181314023تمــاس حاصــل نماينــد.
تبصــره :اســناد ارزيابــي كيفــي  ،اســناد مناقصــه و ارائــه پيشــنهاد قيمــت بــه صــورت فشــرده در بســتر ســامانه تــداركات الكترونيكــي بارگــذاري گرديــده كــه مناقصــه گــر مجــاز بــه دريافــت آن خواهنــد بــود .لــذا
مســئوليت اطــالع از رونــد برگــزاري مناقصــه و كنتــرل هــاي الزم بــر عهــده مناقصــه گــران مــي باشــد.
 )10گشايش پيشنهادها :پاكات پيشنهاد قيمت روزيكشنبه مورخ  99/09/09ساعت 10 : 00واقع در تهران  :خيابان نلسون ماندال ( جردن ) بلوار اسفنديار –پالك -27صندوق پستي 7647-15875-گشايش مي يابد.
) 11ساير شرايط متقاضيان شركت در مناقصه:
 -11-1توانايــی ارائــه ضمانتنامــه انجــام تعهــدات بــه ميــزان  % 5بــار مالــی پيمــان در صــورت برنــده شــدن  ،متناســب بــا انــواع تضميــن هــاي اعــالم شــده در آييــن نامــه تضميــن معامــالت دولتــي بشــماره
/123402ت 50569هـــ مــورخ 94/09/22
 -11-2ارائه گواهی صالحيت معتبر رسته  5ابنيه يا  5راه و ترابري از سازمان برنامه و بودجه
 -11-3ارائه گواهي صالحيت ايمني امور پيمانكاري
 -11-4مبلغ براورد كارفرما 69/542/984/976ريال ميباشد.
 -11-5قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
 -11-6داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار
 )12اطالعــات كلــي مناقصــه در پايــگاه ملــي اطــالع رســاني مناقصــات كشــور بــا كــد فراخــوان 22869803و ســايت  shana.irموجــود مــي باشــد پــاكات پيشــنهاد نــرخ مناقصــه گرانــي بازگشــايي خواهدشــد كــه
براســاس آئيــن نامــه اجرائــي بنــد ج مــاده  12قانــون برگــزاري مناقصــات تائيــد صالحيــت شــده باشــند.
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