
با وجود اينكه قيمت نفت طي يك س�ال اخير 
با كاهش روبه رو شد، چند شركت بزرگ نفتي 
به س�ودهاي كالني در ح�وزه معامالت طالي 
س�ياه دس�ت يافتند؛ ش�ركت هايي ك�ه روي 
تجارت نف�ت تمركز وي�ژه اي كرده و دوس�ت 
ندارن�د رازه�اي معامالتي ش�ان برمال ش�ود. 
بهار سال گذشته، صنعت نفت يكي از دشوارترين 
دوره هاي عمر خود را پشت س��ر گذاش��ت. ده ها 
ش��ركت فعال در صنعت نفت ش��يل ورشكسته 
شدند و چند كش��ور صادركننده نفت هم تا مرز 
ورشكس��تگي پيش رفتند. قيمت نفت سقوطي 
بي سابقه را پشت سر گذاشت و نفت برنت به كمتر از 
۳۰ دالر رسيد. قيمت هر بشكه نفت WTI نيز در 
يك روز به كمتر از صفر سقوط كرد. عملكرد تجاري 
شركت بي پي در سال ۲۰۱۶ ميالدي را بايد يكي 
از رازهاي محرمانه اين غول انگليسي دانست. اين 
شركت به همراه دو رقيب خود شامل شركت رويال 
داچ شل و ش��ركت توتال، تنها توليدكننده بزرگ 
نفت نيس��تند، بلكه آنها در فهرس��ت بزرگ ترين 
معامله گران كاال در دنيا قرار دارند. ش��ركت شل 
در بازار تجارت نفت و فرآورده هاي نفتي بيش از دو 
شركت ديگر و با گستره اي فراتر از دو شركت ويتول 
و گلينكور فعاليت دارد. نمايندگان اين شركت هاي 
نفتي در طبقه همكف بسياري از بانك هاي بزرگ 
خيابان وال اس��تريت در حال داد و ستد هستند. 
كارشناسان اين ش��ركت ها، بحران تغيير آب و هوا 
و تأثير آن بر مي��زان مصرف نفت را ب��ه دقت زير 
نظر دارند. آنها معتقدند در دهه هاي آينده شاهد 
كاهش قيمت نفت به دليل مقررات زيست محيطي 
دولت ها خواهيم ب��ود. خروج س��رمايه گذاران از 
طرح هاي صنعت نفت نيز بر كاهش توليد و مصرف 
و پايين آوردن قيمت نفت خام تأثير چشم گيري 

خواهد گذاش��ت. غول هاي نفتي در بازار فيزيكي 
انرژي، محموله هاي تانكرهاي نفت خام بنزين و 
گازوئيل را خريد و فروش مي كنند. آنها در بازار گاز 
طبيعي و برق نيز از طريق خطوط لوله و شبكه هاي 
انتقال برق فعال هستند، اما آنها فعاليت هايی فراتر 
از اين حوزه ها نيز دارند. اين شركت ها در بازارهاي 
مالي و خريد و فروش كاالهاي سلف، پيش خريد 
و ساير بخش هاي مالي در بازارهاي انرژي و فراتر 
از آن در بازارهايي نظير فلزات و ذرت نيز در حال 
معامله هستند. در سال گذشته، بين وان بيوردن، 
مديرعامل ش��ركت ش��ل از فعاليت هاي تجاري 
ش��ركتش به عنوان اقداماتي جادويي نام برد. در 
سال هاي اخير، شركت شل سود پيش از پرداخت 
ماليات خ��ود را از تج��ارت نف��ت و گاز ۴ميليارد 
دالر اعالم كرد. عدد مشابه براي شركت بريتيش 
پتروليوم ۲ تا ۳ ميليارد دالر و براي شركت توتال 
نيز تقريباً همين مقدار بوده است. اين اعداد برابر 
با نصف درآمد اين ش��ركت ها از حوزه باالدستي 
صنعت نفت و گاز اس��ت. در سال هايي كه قيمت 
نفت پايين تر از ميانگين بلندمدت اس��ت )نظير 
سال هاي ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰(، درآمد هاي تجاري اين 
شركت ها از درآمدهاي فعاليت هاي باالدستي آنها 
فراتر رفته است. دو ش��ركت بي پي و شل در سال 
۲۰۲۰ ميالدي، يك ميلي��ارد دالر درآمد بيش از 
درآمدهاي خ��ود در صنعت نفت داش��ته اند. اين 
ش��ركت ها براي كاهش ماليات پرداختي از روش 
فعالي��ت در بخش هاي با ماليات پايين اس��تفاده 
مي كنند. اي��ن حوزه ها ارتباطي ب��ا توليد نفت يا 
فعاليت هاي پااليش��ي ندارند. مثاًل ش��ركت شل 
همه فعاليت هاي تجاري خود در آفريقا و امريكاي 
التين را از طريق يكي از شركت هاي زيرمجموعه 
در باهاماس انجام مي دهد و دفتر شركت شل در 

باهاماس فقط ۳۶ معامله گر فعاليت دارد، اما سود 
حاصل از فعاليت هاي آنها در سال ۲۰۱۹ ميالدي 
8۴7/5 ميليون دالر بوده، اما آنها در تگزاس حتي 

يك دالر هم ماليات نداده اند. 
  حركت معكوس!

در زمان هايي كه بازار با مازاد عرضه روبه رو است، 
شاهد افزايش درآمدهاي تجاري شركت ها هستيم. 
در سال هاي ۲۰۱5 و ۲۰۱۶ ميالدي و همچنين در 
سال ۲۰۲۰ ميالدي، شاهد اين اتفاق بوديم. اين 
شركت ها به دليل داشتن فعاليت هاي تجاري در 
مقايسه با رقباي امريكايي خود نظير اكسون موبيل 
و شورون داراي حاش��يه امنيت بيشتري هستند. 
از نگاه اكثر س��هامداران، فعاليت هاي تجاري اين 
غول هاي نفت��ي محرمانه و پ��ر رمز و راز اس��ت. 
مديرعامل شركت شل در سال گذشته در پاسخ به 
پرسشي در مورد ميزان درآمدهاي بخش تجاري 
شركتش گفت: ما نمي توانيم فعاليت هاي خود را 
در اين حوزه افشا كنيم. فعاليت هاي ما، محرمانه 
و غيرقابل انتشار است. پاتريك پويان مديرعامل 
شركت توتال نيز در پاسخ به پرسش مشابه اعالم 
كرد تجارت نفت يك راز است، اما اندازه اين كسب و 
كارهاي تجاري محرمانه نيست. اين سه شركت در 
مجموع روزانه ۳۰ ميليون بشكه نفت و فرآورده هاي 
نفتي معامله مي كنند؛ اين عدد برابر با كل توليد 
كارتل اوپك است. شركت ش��ل به تنهايي روزانه 
۱۲ميليون بشكه نفت مبادله مي كند. اين معامالت 
فيزيكي هس��تند، اما ارزش كاغذي آنها بس��يار 
بيشتر است؛ مثاًل شركت توتال روزانه ۶/۹ ميليون 
بشكه نفت فيزيكي معامله مي كند، اما آنها در هر 
روز ۳۱ميليون بش��كه فرآورده هاي نفتي و اوراق 
پيش خريد و نفت سلف خريد و فروش مي كنند. 
اين فعاليت هاي تجاري همواره با ريس��ك روبه رو 

است و به همين دليل، شركت هاي داراي پشتوانه 
اطالعاتي و تجاري مناس��ب و خواهان سودآوري 
در اين حوزه فعاليت مي كنن��د. معامله گران اين 
شركت ها بايد ريس��ك پذير و ماجراجو باشند. در 
بعضي از روزها اين معامله گران ضرر مي كنند، اما 

در روزهاي ديگر آنها سود به دست مي آورند. 
  بازار نفت زير سايه غول ها

تاري��خ فعاليت هاي تج��اري غول ه��اي نفتي به 
نخس��تين س��ال هاي فعاليت آنه��ا بازمي گردد. 
شركت ش��ل در قرن نوزدهم ميالدي و به عنوان 
يك معامله گر نفتي شروع به كار كرد، اما بعدها اين 
شركت به سوي توليد نفت در مناطق مختلف دنيا 
گام برداشت. در نيمه نخست قرن بيستم ميالدي، 
غول هاي نفتي توانستند ساير رقباي خود را از اين 
بازار خارج كنند. ش��ركت بي پي نيز كه تا پيش  از 
انقالب سال ۱۳57 ايران، بخش اعظم توليد خود را 
از ميادين اين كشور توليد مي كرد، پس از سرنگوني 
شاه وادار ش��د تا به بازار معامالت نفتي وارد شود. 
آنها در ابتدا براي تأمين نفت پااليشگاه هاي خود 
به خريد نفت پرداختند، اما به سرعت كسب و كار 
خود را در اين حوزه توسعه دادند. امريكايي ها كه تا 
پيش از سقوط قيمت نفت در دهه ۱۹۹۰ ميالدي 
حضور چنداني در بازار تجارت نفت نداشتند، وادار 
به فعاليت در اين حوزه ش��دند. شركت اكسون با 
خريداري شركت موبيل تالش كرد سهم خود را 
در بازار معامالت نفتي توسعه دهد. شركت شورون 
نيز سهام شركت تگزاكو را خريداري كرد.  شركت 
بي پي در دهه ۱۹۹۰ ميالدي، سهام شركت آموكو 
را خريداري ك��رد. ادغام دو ش��ركت توتال و الف 
باعث قدرتمندترشدن اين ش��ركت فرانسوي در 
بازار تجارت نفت ش��د، همچنين ش��ركت شل با 
تغيير ساختار خود و متمركز كردن فعاليت هاي 
تجاري، حضور خود را در بازار تجارت نفت افزايش 
داد. در دهه هاي اخي��ر، بارها پرونده هاي حقوقي 
مختلفي در م��ورد ادعاي ايجاد انحص��ار در بازار 
نفت و فرآورده هاي نفتي از س��وی اين شركت ها 
به دادگاه هاي اروپايي و اياالت متحده ارجاع شده 
است. مثاًل در سال ۲۰۰7 ميالدي، شركت بي پي 
به دليل دستكاري در بازار پروپان اياالت متحده به 

پرداخت ۳۰۰ ميليون دالر جريمه محكوم شد. 
در سال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ ميالدي نيز شركت 
به دليل دستكاري در قيمت هاي بازار گاز طبيعي 
به پرداخ��ت ۳۰ ميليون دالر محكوم ش��ده بود. 
هم اكنون ش��ركت هاي بي پي، ش��ل و توتال در 
مجموع 8ه��زار نفر را در واحده��اي تجاري خود 
به كار گرفته اند. البته در مقايسه با ۲5۰ هزار نفر 
كاركنان شاغل در اين شركت ها، اين عدد بزرگي 
نيست. اين شركت ها روابط قدرتمندي با بانك هاي 
سرمايه گذاري و شركت هاي مشاوره انرژي دارند. 
اين غول هاي نفتي، پاداش ه��اي قابل توجهي به 
ده ها نفر از معامله گران خ��ود پرداخت مي كنند 
و بسياري از اين افراد س��االنه يك تا ۱۰ ميليون 
دالر پاداش مي گيرند كه ليس��ت اين افراد و مبلغ 
پرداختي در هيئت مديره اين ش��ركت ها تصويب 
مي شود. گفته مي شود پاداش تعدادي از اين افراد 
از پاداش پرداخت شده به مديران عامل شركت ها 
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دنياي محرمانه تجارت نفت
گزارشي درباره بازي قيمتي شركت هاي  بزرگ نفتي در بازار 

وحیدحاجیپور
گزارش

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
218001030سرمايه گذاري تامين اجتماعي
478002270سرمايه گذاري ساختمان ايران

8450400سرمايه گذاري خوارزمي
529702520نفت پارس 
3930180بيمه البرز

312301480فرآوري موادمعدني ايران 
10810510فوالدمباركه اصفهان
6950330سرمايه گذاري سپه 

16800630سرمايه گذاري بهمن 
16650790سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

63900 گروه صنايع بهشهرايران 
17880850گسترش نفت وگازپارسيان
22350360سراميك هاي صنعتي اردكان 

870-16630موتورسازان تراكتورسازي ايران 
460-10660ليزينگ صنعت ومعدن 

10-2600بيمه آسيا
680-24600كيميدارو

5680270سرمايه گذاري بوعلي 
100-22190صنعتي آما

3710170ليزينگ رايان سايپا
265501260توليديچدن سازان

9940470ملي صنايع مس ايران  
170-25670فوالدخراسان

38700130آهنگري تراكتورسازي ايران 
5630260سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

20070950گروه بهمن 
23520120سيمان هگمتان 

950-18230ايركاپارت صنعت
11460540سرمايه گذاري توسعه ملي 

1420-27080نوردآلومينيوم 
650203090فوالداميركبيركاشان
259301230پااليش نفت تبريز

469702230صنايع شيميايي فارس 
546002280پتروشيمي شيراز

414601970بورس اوراق بهادارتهران
334901590بورس كاالي ايران

910-26510كارخانجات توليدي شيشه رازي 
538060سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

6590310سرمايه گذاري پرديس
19150910سيمان فارس وخوزستان

8020380سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
10790510سيمان شمال 

3090140گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
10580500سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

880-16720نيروترانس 
21170240البرزدارو

2670120بانك كارآفرين 
4830440سرمايه گذاري سپه 

470-9060واسپاري ملت
485402310فنرسازي زر

830-63500گروه صنعتي بوتان 
240401100تايدواترخاورميانه 

600-11580ليزينگ ايرانيان
6060-115170داروپخش )هلدينگ 

10790510حفاري شمال
11250530پااليش نفت اصفهان

3570-67990صنايع كاشي وسراميك سينا
1370-31520مارگارين 

410-27750شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
334301590مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

300501430پاكسان 
264601260توسعه معادن روي ايران 

28806013710پتروشيمي فناوران
284301350س.صنايع شيميايي ايران

4860230سرمايه گذاري مسكن 
239801140رادياتورايران 

15450730بيمه ملت
242501150پتروشيمي شازند

2660120سرمايه گذاري نيرو
9100430سيمان سپاهان 

2640120قطعات اتومبيل ايران 
20750160صنعتي بهشهر

13500550سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
6570310بيمه دانا

3819050سيمان فارس نو
2820130بانكت جارت

11460270سرمايه گذاري آتيه دماوند
3540160كارخانجات توليدي شهيدقندي

27600270تراكتورسازي ايران 
6210220تجارت الكترونيك پارسيان

510702430مس شهيدباهنر
273301300سيمان غرب 

5980280سرمايه گذاري سايپا
550902440موتوژن 

4980230نيرومحركه 
19240910معدني وصنعتي چادرملو

14860700سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
49040400توليدمواداوليه داروپخش 

921004380پتروشيمي پرديس
23310590سيمان خوزستان
110-15120داروسازي امين 

2590120ايران ترانسفو
12020540بانك پاسارگاد

10550500سيمان مازندران 
4420210 سالمين 

16460780گروه مپنا)سهامي عام(
14180670كالسيمين 

6450300سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
45000240سرمايه گذاري دارويي تامين

3800180بانك اقتصادنوين 
15490730فوالدآلياژي ايران

7030330پارس مينو
11010520سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

429401040پتروشيمي خارك 
24800760كارت اعتباري ايران كيش

15090710باما
1450130بانك كارآفرين 

10460490توسعه معادن وفلزات 
16150760سرمايه گذاري صنعت نفت  

10260480مخابرات ايران
1080090بيمه پارسيان

سردرگمي در قيمت گذاري خودرو
نايب رئيس كميس�يون صناي�ع و معادن مجل�س اظهار كرد: 
شوراي رقابت كمافي الس�ابق به كار خود ادامه مي دهد، اما در 
كميس�يون صنايع اين اختالف وجود دارد كه قيمت گذاري از 
سوی شوراي رقابت انجام شود يا طبق فرمول سازمان حمايت. 
علي جدي در گفت وگ��و با ايلن��ا در مورد آخري��ن وضعيت طرح 
س��اماندهي خودرو و تعدد طرح ها در قيمت گذاري خودرو اظهار 
كرد: دو طرح در كميسيون صنايع در مورد خودرو در دست بررسي 
است. يك طرح از شوراي نگهبان برگشته كه براي مجلس دهم بوده 
و قرار شد اين طرح سريع بررسي شود و به صحن برود. يك طرح هم 
از قبل داشتيم كه در مرحله بررسي است، البته ماده اول و دوم اين 

طرح در كميسيون صنايع و معادن تصويب شده است. 
وي اضافه ك��رد: قيمت هاي ب��ازار اختالف زيادي ب��ا قيمت هاي 
خودروساز دارد، ما به دنبال اين هستيم كه در طرح ساماندهي بازار 
خودرو به سمتي برويم كه قيمت هاي حاشيه بازار كاهش پيدا كند 

كه اين طرح از ابتداي سال در دستور كميسيون است. 
جدي در مورد قيمت گذاري شوراي رقابت گفت: در اين شيوه قيمت 
برخي خودروها را باال مي برند و قيمت برخي ديگر به كمتر از قيمت 
تمام شده مي رس��د، بنابراين اين ش��يوه نامه هم به جايي نرسيد، 
البته شوراي رقابت كمافي السابق به كار خود ادامه مي دهد، اما در 
كميسيون صنايع اين اختالف وجود دارد كه قيمت گذاري از سوی 

شوراي رقابت انجام شود يا طبق فرمول سازمان حمايت. 
جدي با بيان اينكه خودروس��ازان ايراني همكاري خود با چيني ها 
 CKD را آغ��از كرده اند، اضافه كرد: بس��ياري از خودروس��ازان با
كار مي كنند و ۳۰ تا ۴۰ درصد خودرو در داخل توليد مي ش��وند؛ 
در اين مورد با چين همكاري مي ش��ود و چن��د ماهي هم از عرضه 
خودروهاي آنها مي گذرد. اگر همين ش��يوه ادامه پيدا كند، يعني 
با افزايش عرضه، توليدات مش��ترك با خارجي ه��ا مي تواند قيمت 

خودرو را بشكند. 
وي افزود: ش��اهد اين هس��تيم به جز دو خودروس��از بزرگ ديگر 
خودروس��ازانی كه با خارجي ها كار مي كنند عرضه خود را افزايش 
داده اند و اين موضوع بازار را تحت الش��عاع قرار مي دهد، البته اين 
نكته مثبتي اس��ت و مي تواند تناس��بي بين عرض��ه و تقاضا ايجاد 
كند. همانطور كه ب��ا چيني ها همكاري مي ش��ود مي توان با ديگر 
كش��ورها هم همكاري كرد، البته اين موضوع بس��تگي به عاقبت 

تحريم ها دارد. 

قيمت مودم ۴ برابر شد
رئي�س اتحادي�ه صن�ف فن�اوران رايان�ه از ت�داوم ممنوعيت 
واردات م�ودم خب�ر داد و گف�ت: اي�ن ممنوعي�ت باع�ث 
افزاي�ش چه�ار براب�ري قيم�ت ان�واع م�ودم ش�ده اس�ت. 
محمد فرجي در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به ممنوعيت واردات 
مودم از سال ۱۳۹۶ براي حمايت از توليد داخل اظهار كرد: در يك 
بازه زماني در سال ۱۳۹7 به دليل كمبود مودم در بازار چند شركت 
واردكننده طي قراردادي كه با يك ش��ركت خارجي داشتند، مجوز 

دريافت كردند، اما دوباره واردات اين كاال بسته شد. 
بنابراين به گفته وي، اين وضعيت باعث جهش قيمت مودم شد، به 
طوري كه اين جهش قيمت فقط محصول ممنوعيت واردات است نه 
نرخ ارز. در مواردي حتي قيمت مودم تا چهار برابر افزايش پيدا كرد، 

اما قيمت ارز تا اين حد باال نرفته است. 
در سال ۱۳۹۶ متوسط قيمت يك مودم خانگي معمولي با دالر ۱۰ 
هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما با افزايش قيمت دالر به 
۲5۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسيد و بعد با ممنوعيت واردات جهش پيدا 
كرد و در خرداد سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا يك ميليون و ۱۰۰ 

هزار تومان هم رسبد. 
فرجي همچنين درباره وضعيت توليد داخلي گفت: مودم اي دي اس 
ال خانگي و اداري در پنج برند اصلي حدوداً ۱۶۰ تا ۱7۰ مدل دارد، 

اما توليدكننده داخلي فقط يك مدل از آن را توليد مي كرد. 
اواخر سال قبل يك توليدكننده ديگر اضافه شد، اما باز هم نمي توانند 

نياز بازار را به لحاظ حجم تأمين  كنند. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر س��ايت هايي اق��دام به فروش مودم 
قاچاق مي كنند، تصريح كرد: در مقطعي در سال گذشته قيمت مودم 

۳۰۰هزار توماني به يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان هم رسيد.
 اين در شرايطي است كه استفاده از مودم به دليل شيوع ويروس كرونا 

و در نتيجه دوركاري و كالس آنالين افزايش داشته است. 
رئيس اتحادي��ه صن��ف فن��اوران رايان��ه در ادامه پيش��نهاد كرد: 
سازمان هاي صمت براي حل اين مشكل سقف نياز كشور را تعيين و 

به توليدكنندگان نياز ماهانه كشور را اعالم كنند. 
همچنين براي حمايت از توليدكنن��دگان مي توانند تعرفه گمركي 
را افزايش دهند تا توليدكنندگان سود بيشتري ببرند، چراكه توليد 
مودم يك توليد هايتك است كه ريسك بااليي دارد و همه بايد از آن 

حمايت كنند تا روزي حتي به توان صادرات دست پيدا كنيم. 
فرجي در پاسخ سؤالي درباره نياز كشور به مودم گفت: سال گذشته 
به صورت ميداني از عمده فروش��ان آماري جمع آوري شد كه نشان 
مي داد در مجموع بازار و فروشگاه هاي توزيعي ماهانه ۱۳۰ تا ۱8۰ 

هزار عدد تك فروشي دارند. 
آمار توليد در دسترس نيست، اما شواهد نشان مي دهد كه به اندازه 

نياز توليد انجام نمي شود. 
در حال حاضر انواع مودم هاي خارجي كه واردات آنها ممنوع بوده و 

در بازار وجود دارد، به صورت قاچاق وارد شده است.

اصناف

در پي بگي�ر و ببنده�اي تعزيرات و س�ازمان 
حمايت و ممنوعيت فروش مرغ هاي قطعه بندي، 
صف خريد مرغ از ميدان بهمن تهران به سطح 
شهر و مقابل مغازه هاي مرغ فروشي منتقل شد، 
به طوري كه مردم ساعت ها در انتظار خريد مرغ 
در صف مي ماندند، اما دست خالي برمي گشتند. 
از روز شنبه دولت به افزايش ۴هزار و 5۰۰ توماني 
قيمت مرغ تن داد و قيمت مصوب را به ۲۴ هزار و 

۹۰۰ تومان افزايش داد تا شايد مرغداران همكاري 
بيشتري كنند و مرغ هاي دپويي خود را وارد بازار 
كنند، اما اين ترفند نه تنها موجب اشباع بازار نشد، 
بلكه خريد ر ا همچنان با مشكل مواجه كرد، زيرا 
مغازه هاي مرغ فروش��ي كه تا پيش از اين با عرضه 
مرغ هاي قطعه بندي ش��ده پ��ول خوبي به جيب 
مي زدند از روز ش��نبه مش��تريان را در انتظار نگه 
داشته و پس از گذش��ت چندين ساعت در نهايت 

اعالم می كردند كه مرغ امروز نمي آيد و مراجعين 
دس��ت خالي به خانه هاي خود برمي گش��تند. به 
عبارت ديگر، افزايش نرخ مصوب مرغ نيز نتوانسته 
آرامش را به بازار برگرداند و ب��ا اعمال ممنوعيت 
فروش مرغ بي��ش از نرخ مصوب از س��وي دولت، 
ديگر حت��ي مرغ هاي ۳۴ه��زار تومان��ي هم پيدا 
نمي شود و مردم سردرگم، براي خريد مرغ روزانه 
بين مغازه هاي مرغ فروشي پاسكاري مي شوند. اين 

اتفاقات در حالي اس��ت كه وزارت جهاد و صمت 
همچنان از توزيع كافي مرغ در پايتخت و س��اير 
شهرستان ها خبر می دهد و همچنان به ساماندهي 
بازار مرغ اميدوارند. مشاهدات خبرنگار »جوان« 
حاكي از آن است كه در حال حاضر مشكالت بازار 
مرغ از بخش توليد به بخش توزيع منتقل شده و 
اين بار مغازه داران و توزيع كنندگان مرغ به دنبال 

امتياز گيري از دولت هستند.
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 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
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فراخوان مناقصه 1۴00/01
ش�ركت س�هامی مادرتخصصی مديري�ت س�اخت و تهي�ه كاالی آب و برق 
)س�اتكاب( در نظر دارد مناقص�ه ش�ماره 1400/01 برای انج�ام امورخدمات 
پش�تيبانی از طريق س�امانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد. كليه 
مراحل برگ�زاری فراخ�وان از طري�ق س�امانه ت�داركات الكترونيكی دولت 

)ستاديران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
مهل�ت دريافت اس�ناد فراخ�وان : ت�ا س�اعت 18:00 روز چهارش�نبه مورخ 

1400/01/18
مهلت ارسال پاسخ فراخوان : تا ساعت 10:00 روز يكشنبه مورخ 1400/01/29

زم�ان بازگش�ايی پاكته�ای مناقص�ه : س�اعت 11:00 روز يكش�نبه م�ورخ 
1400/01/29

اطالعات تماس شركت ساتكاب : تهران خيابان سيد جمال الدين اسدآبادی، 
خيابان پانزدهم، پالک 63

تلفن 02188103854 و 02188103855 داخلی 305 و 307

ساتكاب

م الف ۳۲

فراخوان مناقصه 1۴00/02
ش�ركت س�هامی مادرتخصصی مديري�ت س�اخت و تهي�ه كاالی آب و برق 
)س�اتكاب( در نظر دارد مناقصه ش�ماره 1400/02 برای خدمات حمل و نقل از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاری 
فراخوان از طريق س�امانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاديران( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
مهل�ت درياف�ت اس�ناد فراخ�وان : س�اعت 18:00 روز چهارش�نبه م�ورخ 

1400/01/18
مهلت ارسال پاسخ فراخوان : ساعت 10:00 روز يك شنبه مورخ 1400/01/29

زم�ان بازگش�ايی پاكته�ای مناقص�ه : س�اعت 13:30 روز يك ش�نبه مورخ 
1400/01/29

اطالعات تماس شركت ساتكاب : تهران خيابان سيد جمال الدين اسدآبادی، 
خيابان پانزدهم، پالک 63

تلفن 02188103854 و 02188103855 داخلی 305 و 307

م الف ۳۳

ساتكاب

آگهی تجدید مناقصه عمومی
با توجه به اينكه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه تهيه و نصب عالئم و تجهيزات پايش تصويری و ترافيكی در سطح شهر را به پيمانكاران واجد صالحيت و دارای شرايط مربوطه از سازمان های های 
ذيربط را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( واگذار نمايد، لذا از كليه پيمانكاران واجد صالحيت كه دارای گواهينامه صالحيت در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد مطابق جدول 
زمانبندی ذيل به سامانه مذكور به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارك اقدام نماييد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت 

مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
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 توضيحات:
۱- محل و آخرين مهلت تحويل اسناد: كليه پاكات می بايست در مهلت مقرر به شرح جدول فوق در سامانه الكترونيكی دولت )ستاد( بارگذاری گردد. ضمنا اصل پاكت الف )تضمين شركت در مناقصه( در مهلت مقرر به 

اداره امور قراردادهای شهرداری مركزی تحويل و رسيد دريافت نماييد.
۲- پاكت های مناقصه در ساعت ۱۰/ده مورخ درج شده در جدول گشوده می شود.

۳- تضمن شركت در مناقصه می بايست به صورت ضمانتنامه بانكی با ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غيربانكی تحت نظارت بانك مركزی جمهوری اسالمی يا اوراق مشاركت يا واريز  وجه نقد به حساب سپرده شماره 
۱۰۰۳۲88۶8۴ بانك شهر مركزی ارائه گردد.

۴- ضمنا متن اگهی در شبكه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس www.nushehr.ir درج گرديده است.
5- هزينه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

۶- مدت اعتبار پيشنهادها سه/ سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد می باشد.
7- شهرداری در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

8- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
۹- محل دريافت و تحويل اسناد سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد( و محل گشايش پيشنهاد ما سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مركزی شهرداری بندر بوشهر می باشد.

۱۰- اطالع دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: آدرس: بوشهر- ميدان شهرداری- شهرداری مركزی- طبقه دوم- اداره امور پيمان تلفن: ۰77۳۳۳۴۰57۱
روابط عمومی و امور بين الملل شهرداری بندر بوشهر۱۱- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس : ۰۲۱۴۱۹۳۴ دفتر ثبت نام: 88۹۶۹7۳7 و 85۱۹۳7۶8

شناسه اگهی: 1119318


