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زهرا طوسی دولت اعالم
کرده در جستوجوی روشی
جدید برای بازارسازی نفت،
افزایش صادرات و بیاثرسازی
تحریم نفتی ،زمینه فروش
نفت به اشخاص مورد تأیید
دستگاهها را فراهم کــرده اســت ،امــا ایــن شیوه
فروش به عنوان اقدامی خام و غیرکارشناسی در
رسانهها با موجی از انتقادها روبهرو شده است.
پیشتر دولــت با اجــرای الگوی خرید تقاضا از
طریق سهامداری در پاالیشگاههای فراسرزمینی
و الگوی شراکت استراتژیک ،صادرات نفت ایران
را با افزایش  40درصــدی به بــاالی یک میلیون
بشکه در روز رسانده و حــاال به دنبال توسعه
بازارهای صادراتی خود با الگوی فروش نفت به
اشخاص است .گفته میشود در مدل جدید،
دستگاههای مختلف دولتی ابتدا بــرای تأمین
منابع مالی پــروژههــای خــود از سرمایهگذاری
کشورهای خارجی استفاده میکنند و مابهازای
اصل سرمایه و سود آن از ایــران نفت دریافت
میکنند ،نفتی که طبق شــروط تعیین شده،
نباید در بازارهای صادراتی فعلی ایران فروخته
شود .در واقع این مصوبه دولت ،به دنبال اجرای
الگوی بازپرداخت وام با نفت است که یک روش
بازارسازی است.

◾

◾ورود نفت به بازار خاکستری

بــا ایــن حــال بسیاری از تحلیلگران بــا توجه به
حاشیههایی کــه ایــن نــوع تصمیمسازیها در
ماجرای بابک زنجانی ایجاد کرده ،این رویکرد را
همراه با رانت و فساد بسیار زیاد ارزیابی میکنند و
معتقدنداینگونهفروشصادراتنفتومیعانات
گازی اگر به سالمت و درستی انجام نشود ،ممکن
است به بازارهای اصلی ایــران برای فروش نفت
آسیب وارد کند .غیر از صفوف طویل رانتخواران
برای دریافت چنین امتیازی ،یکی از مهمترین
موضوعاتی که در پی این تصمیم میتواند رخ دهد
این است که فروش نفت ایران به صورت جدی با
تخفیفها و امتیازات خاص وارد بازار خاکستری
شود .نکته دیگر ،بازاریابی رقابتی است که اگر
شخصی بتواند با تخفیفهای باال یا به نوعی
دامپینگ نفت را به فــروش برساند ،این امکان
وجود دارد که تبدیل به رقیبی برای صادرات رسمی
نفت کشور شــود .از سوی دیگر در شرایطی که
رابطان شرکت ملی نفت ایران نمیتوانند صادرات
را با سهولت انجام دهند چطور میتوان مطمئن
بود که اشخاص بتوانند این جریان را مدیریت
کنند و پول نفت را به ایران بازگردانند.

◾

◾ریش و قیچی همچنان دست شرکت ملی
ص ــادق م ــردان ــی ،کــارشــنــاس ح ــوزه انـ ــرژی در
گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به مصوبه دولت
مبنی بر فروش نفت به اشخاص میگوید :شاید

شرکت ملی نفت ایران شرکتی دولتی است که در
زمینه اکتشاف ،تولید ،انتقال ،بازاریابی و فروش
نفت خام ،گاز طبیعی و میعانات گازی فعالیت
میکند .شرکت ملی نفت ایران در سال  ۱۳۲۷پس
از ملی شدن نفت ایران ،تأسیس و از سال ۱۳۳۰

 58.800.000نیمسکه

 88,800,000سکه

 156,090,000دالر (سنا)

اســت طبق پیشبینی اولیه  5هــزار واحــد مسکونی در
بافتهای فرسوده نوسازی شود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :قرار است با کمک
بانک توسعه تعاون و سایر بانکهای عامل به ازای هر واحد
مسکونی 450میلیون تومان تسهیالت پرداخت شود که با
آورده مردم تلفیق میشود .تهران  70هزار هکتار مساحت

بهطور رسمی جایگزین شرکت نفت ایران و
انگلیس شد .پس از انقالب  ۱۳۵۷و تشکیل وزارت
نفت ،بخشهای پاییندستی شامل پاالیش و
پخش ،توزیع گاز و صنایع پتروشیمی ،از این
شرکت منفک شدند و بهعنوان شرکتهای

فروش نفت به اشخاص درکشور فساد را قانونی میکند؟

288,056

رد پای رانت
در فروش خصوصی نفت

مستقل و زیرمجموعه وزارت نفت به فعالیت
خود ادامه دادند .شركت ملی پاالیش و پخش
فراوردههای نفتی ایران در اسفندماه 1370
براساس اصل تفكیک فعالیتهای باالدستی
(اكتشاف و تولید نفت خام و گاز) از پاییندستی

◾

◾جای خالی حکمرانی ریال در حوزه انرژی
وی میافزاید :یکی از کوتاهیهایی که توسط
دستگاههای نظارتی دارد اتفاق میافتد بحث
حکمرانی ریال در حوزه انرژی و تجارت آن است
و در این حوزه از ارز ملی و ارز شرکای اصلی ایران
به صورت رسمی استفاده نمیشود و همچنان
یورو و دالر حاکم است .االن به شرکت ملی نفت
بگویید پاس میدهد به بانک مرکزی .به بانک
مــرکــزی بگویید پــاس مـیدهــد بــه شرکت ملی
نفت .وقتی ورود میکنی این دو با هم هماهنگ
نمیشوند مگر فشار نظارتی روی آنها باشد.

◾

◾س ــپ ــردن فـ ــروش نــفــت ب ــه دسـ ــت تــیـمهــای
غیرمتخصص

نعمتی ،کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه
ای ــن ن ــوع ف ــروش نــفــت ســبــب ورود گــروههــای
مدعی بــه ب ــازار نفت مـیشــود کــه توانمندی و
زیــرســاخـتهــای الزم را ب ــرای ایــن کــار نــدارنــد،
م ـیافــزایــد :مسلما ً شــرکــت نفت بهتر از هر
دســتــگــاه دیــگــری سابقه ایــن کــار را دارد ،اگر
قصد بهبود عملکرد را هم داریم بهتر است با
تخصیص،اقدامونتیجهرابهتفکیکتخصیص
اصالحات فرایندها تسهیل شود نه اینکه کار را از
اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به
یک سازمان تخصصی به تیمهای غیرتخصصی
سازمان و وزارت امور اقتصادی اعالم کند؛ ارزش
بدهیم و یا اینکه نهادهای موازی ایجاد کنیم.
نفت تحویلی 4میلیارد و 400میلیون یورو است
نعمتی بــا اش ــاره بــه ض ــرورت ســرمــایـهگــذاری و
کهمعادل 45/5درصدمبلغمذکور،سهمدولت
گسترش صنایع وابــســتــه و جانبی در حــوزه
است .تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله
نفت و میعانات گازی میگوید :اگر میخواهیم
نفتی به حسابهای معرفی شده بانک مرکزی
نفت در مسیر درســتــی استفاده بشود باید
واریزوآنبانکمکلفاستسهمذینفعانازهر
مثل کشورهای پیشرفته نگاهمان به نفت نگاه
محموله را محاسبه و پس از فروش ،معادل ارزی
اشتغالزایی باشد نه نگاه ارزآوری.
را به حسابهای ذینفعان واریــز کند.مقاصد
مرتضی بــهــروزیفــرد ،کارشناس انــرژی نیز در
صــادرات نفت باید به نحوی تعیین شود که
مخرببهصفحهگف3
توگویی درخصوص پیامدهای این مصوبه
تشخیص شرکت نفت موجب رقابت
دولت ،اظهار کرد :تنها ارگان دولتی که تاکنون
بیندیگربرداشتکنندگاننفتازکشورنشدهو
به صورت انحصاری و متمرکز انجام این فعالیت
از صادرات مجدد از کشورها به مقاصد صادراتی
را انجام م ـیداده ،شرکت ملی نفت و مدیریت
شرکتنفتپرهیزشود.
بینالملل شرکت نفت بوده حال بنا به دالیلی
که یکی از آنها میتواند مسئله تحریم باشد،
همین بود .وی میافزاید :شرکت ملی نفت فارغ
این انحصار شکسته شده است این مهم چند
ً
ً
از
از اینکه یک شرکت دولتی است ،مجموعهای
مشکل دارد؛ اوال اینکه فرضا اگر به وزارت راه،
ً
شرکتهای خصوصی ،البیها ،مافیا و بازوهای
نفت داده شود در وهله نخست اصال تخصص
اقتصادی و دســت فرمانی هست که 40ســال
در ایــن زمینه ن ــدارد .مسئله بعدی اینکه به
است دارند ادامه میدهند .ما باید این دست
دلیل آنکه میخواهند زودتر بفروشند ،حاضر
فرمان را تغییر بدهیم ،شرکت ملی نفت ،نفت
هستند حتی با قیمت بسیار پایینتر آن را وارد
میفروشد ،نظارت بر چــاه هیدروکربنی دارد
بازار کنند .به دنبال آن ،این احتمال وجود دارد
و تولید ،فــروش ،فــراوری و سیاستگذاری هم
که وارد بازارهایی شود که شرکت ملی نفت از
تحت کنترل اوست .اینجاست که معنا و مفهوم
قبل در اختیار داشته و منجر شود این بازارها
ً
وزارت نفت بیمعنا میشود .وزارت نفت باید
عمال از شرکت ملی نفت خارج و در نهایت به
خودش را از شرکت ملی نفت منفک کند و بعد
ضرر مردم ایران و بودجه دولت فروخته شود.

مصوبه فروش نفت به اشخاص

در قانون فروش نفت به اشخاص آمده است:
بهمنظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت
درخواست دستگاههای اجرایی دارای اعتبار
از محل مصارف عمومی دولــت ،صندوقهای
بازنشستگیکشوری،لشکریوتأمیناجتماعی
و همچنین در اج ــرای مــاده ( )۹۰قانون اجــرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون
اساسی ،به دولت اجــازه داده میشود از طریق
شرکت ملی نفت ایـران نسبت به فروش نفت
خامومیعاناتگازیصادراتیبهاشخاصمعرفی
شده توسط دستگاههای اجرایی پس از تأیید
آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز
صادراتی و در سقف منابع بند (ب) تبصره ()۱
این قانون اقدام کند.شرکت نفت موظف است
نسبت به تحویل نفت در ازای ابــاغ اعتبار و
از نظر شکلی قضیه فرق کرده باشد ،ولی از نظر
محتوا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است .طبق
دستورالعمل قبلی نفت به کسی فروخته میشد
که یا پاالیشگر است یا با پاالیشگاه قرارداد دارد
این یک قاعده است .االن گفته شده هر کسی
که وزارتخانه معرفی کند با تأیید شرکت ملی
میتواند نفت دریافت کند .این بدان معناست
که ریش و قیچی باز هم دست شرکت ملی نفت
است .در واقع این مسئله هیچ گره خاصی را در
اجرا باز نمیکند یعنی شرکت ملی نفت باز هم
سردمدار تأیید افراد است و در مصوبه قبلی هم
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درهم امارات (سنا)

19,731

خبر
خوب

(انتقال نفت خام و فراورده ،پاالیش ،صادرات،
واردات و توزیع فراوردههای نفتی) در وزارت
نفت تأسیس شد .مأموریتهای شركت ملی
پاالیش و پخش به سه نظام تولید ،انتقال و
توزیع تقسیم میشود.

عامل شکست
نیمی از کسب
و کارها ،خود
کارآفرینان
هستند

تحلیلروز
افزایش تورم و
کاهش رشد اقتصادی
نتیجه بحران انرژی در اروپا

مدیرکل دفتر خدمات
کسبوکار وزارت صمت
گفت :دلیل شکست
کسبوکارهای خرد به
میزان  ۵۰درصد خود
کارآفرینان هستند
و در کسبوکارهای
بزرگ نیز کارآفرینان
عامل  ۲۵الی  ۳۰درصد
شکستها هستند.
امیرحسین اسدی
توضیح داد :بر این
اساس ارائه خدمات
روانشناختی به
کسبوکارها در دستور
کار قرار گرفت؛ در عین
حال ارائه تسهیالت
به دریافت خدمات
روانشناختی منوط
شد.

پس از نیمه نخست موفق سال ،اکنون اقتصاد
اتحادیه اروپا وارد مرحله بسیار چالش برانگیزی
شده است .شوکهای ناشی از جنگ اوکراین،
تقاضای جهانی را کاهش و فشارهای تورمی
جهانی را تقویت کرده است و در این میان اتحادیه
اروپ ــا بــه دلیل نزدیکی جغرافیایی بــه جنگ و
وابستگی شدید به واردات گاز روسیه ،بیشتر از
دیگر نقاط جهان ،در معرض تهدید قرار دارد.
بحران انرژی قدرت خرید خانوارها را تحلیل برده
و بر تولید فشار م ـیآورد .در نتیجه اگرچه رشد
اقتصادی در سال  ۲۰۲۲بهتر از پیشبینی قبلی
بوده ،اما چشمانداز سال  ۲۰۲۳حاکی از کاهش
قابلتوجه رشد اقتصادی و تورم باالتر است.

◾

◾انتظار کاهش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در
اوایل سال ۲۰۲۳

رشـ ـ ــد ت ــول ــی ــد ن ــاخ ــال ــص داخـ ــلـ ــی واق ــع ــی
اتــحــادیــه اروپ ــا در نیمه نخست ســال ۲۰۲۲
بــه طــرز شگفتانگیزی افــزایــشــی ب ــود ،چون
مصرفکنندگان با کاهش اقــدامهــای کنترلی
کووید ،۱۹به شدت هزینههای خود ب ه ویژه برای
خدمات را از سر گرفتند هر چند این افزایش
در سه ماهه ســوم با سرعت ضعیفتر تــداوم
داشت .انتظار میرود با وجود نااطمینانی زیاد،
فشارهای باالی قیمت انرژی ،فرسایش قدرت
خرید خانوارها ،محیط ضعیفتر خارجی و
شرایط تأمین مالی دشوار؛ اتحادیه اروپا ،منطقه
یورو و بسیاری از کشورهای عضو آن در سه ماهه
آخر سال وارد رکود شوند.

3

اقتصاد

◾

◾افزایش تورم در اروپا

انتظار م ـیرود نــرخ تــورم فراتر از انتظارات در
 10ماه ابتدای سال  ۲۰۲۲و افزایش فشارهای
قیمتی ،اوج تــورم را به پایان سال منتقل کرده
و پیشبینی نرخ تورم ساالنه را به  9/3درصد
در اتحادیه اروپــا و  8/5درصد در منطقه یورو
برساند .همچنین پیشبینی میشود نرخ تورم
در سال  ۲۰۲۳کاهش یابد ،اما در سطح باالی
 7/0درصــد در اتحادیه اروپــا و  6/1درصــد در
منطقه یورو باقی بماند و در سال  ۲۰۲۴به ترتیب
به  3/0و  2/6درصد تعدیل شود.
چــشـمانــداز اقتصادی اروپ ــا همچنان توسط
عدم قطعیتهای باال احاطه شده چون جنگ
اوکراین ادامــه دارد و ظرفیت ایجاد اختالالت
اقتصادی بیشتر هنوز به پایان نرسیده است.
بزرگترین تهدید ناشی از تحوالت نامطلوب
بــازار گــاز و خطر کمبود به ویــژه بــرای زمستان
۲۰۲3-۲۰۲4است.

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام قند تربت حیدریه به
شناسه ملی  10380019602و به شماره ثبت 103
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78,436

دینارعراق (سنا)

دارد که از این رقم 12هزار هکتار ناپایدار و4هزار و 560هکتار
در بافت فرسوده و ناپایدار قرار دارد که با توجه به مخاطرات
طبیعی مانند زلزله و سیل ضرورت دارد با اولویت نوسازی
در این بافتهای فرسوده انجام شود .بافتهای فرسوده
به وسیله تجمیع و نوسازی و با مشارکت خود مردم و با
تسهیالت بانک توسعه تعاون نوسازی میشود.

بحث نظارتی داشته باشد ،به طوری که بتواند
سیاستها را دیکته کند و اینها را ببرد به سمتی
که یک اقدام اساسی انجام بدهند ،پاالیش کنند
یا پتروپاالیشگاه بزنند.

40111493

,1--/3232152

64,880,000

طال ۱۸عیار

 14,969,000ربعسکه

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :در تفاهمنامهای
که با شهرداری تهران منعقد شده  5هزار واحد مسکونی
فرسوده توسط شرکتهای تعاونی نوسازی میشود.
صولت مرتضوی اعالم کرد :بر پایه این تفاهمنامه در 354
محله تهران هر کدام یک شرکت تعاونی تشکیل میشود
که برای نوسازی بافتهای فرسوده فعالیت میکنند و قرار

 5هزارواحدمسکونیبافت
فرسودهتوسطتعاونیها
نوسازیمیشوند

ر
کت ملی نفت

 29ربیع الثانی1444

 24نوامبر2022

سال سی و پنجم

شماره 9961

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1401،08،23بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع
عموم��ی فوق العاده م��ورخ  1401،02،08و نامه ش��ماره  019،844073 - 134مورخ 1401,08,22
سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ 147000000000
ریال به مبلغ  500000000000ریال منقسم به  500000000سهم  1000ریالی بانام از محل مطالبات
به مبلغ  96609042000ریال و از محل نقدی مبلغ  8390958000ریال به موجب گواهی شماره
 9/7/67/110مورخ  1401،08،16بانک صادرات شعبه تربت حیدریه و مبلغ  248000000000ریال
از محل س��ود تقسیم نش��ده پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل
اصالح گردید  :ماده اصالحی  :سرمایه شرکت مبلغ  500000000000ریال منقسم به 500000000
سهم  1000ریالی با نام می باشد که تمام ًا پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تربت حیدریه ()1416461
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات
الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند  .تاریخ

(به قطرات آب را همچون طال اهمیت دهیم)

« مناقصه عمومی »

انتشار فراخوان در سامانه 1401/09/03می باشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از
برگزاری و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد کار

مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار

عملیات نگهداری وپیشگیرانه ( )PMوخدمات
سرویس دوره ای حفاظت هوشمند سایت ها
واماکن مرتبط به شهرهای خراسان رضوی

2001001446000253

20.091.925.000
ریال

 1.004.600.000ریال

40111487

مهلت دریافت اسناد مناقصه 1401/09/09 :ساعت 19
مهلت تحویل پیشنهادها  1401/09/27:ساعت 15

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده مناقصه خواهد بود

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

