
10 سال پيش، صندوق توس�عه ملي براي ذخيره پول 
حاصل از فروش نفت راه اندازي شد، اما در دولت هاي 
قبل به بانك تبديل ش�د. اين صندوق در س�ال هاي 
گذش�ته حدود 145 ميليارد دالر ورودي داشته است 
و حدود نيمي از آن در 10 س�ال گذش�ته با مجوزهاي 
خاص دولت ها برداشته شده و حدود 40 ميليارد دالر 
به بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي وام داده شده 
است همچنين به دستور بانك مركزي 9 ميليارد دالر به 
ريال تبديل شد و بابت اين دستور، صندوق توسعه ملي 
حدود 7 ميليارد دالر ضرر كرد، به عبارت ديگر با اين 
ضرر نرخ بازده صندوق در 10 سال گذشته صفردرصد 
است. رئيس صندوق توسعه ملي معتقد است: »صندوق 
اتاق تسويه يا كيلنيك پاكس�ازي اقتصادي نيست، 
عده اي از دولت طلبكارند و به همين دليل بدهي خود 
را به صندوق پرداخت نمي كنند و اين درست نيست.«
برخي كارشناسان معتقدند كه طي س��ال هاي گذشته 
ايراد ساختاري در بودجه و وابستگي به منابع نفتي مانع 
از عملكرد صن��دوق در چارچوب قانوني ش��ده و با تكرار 

سرنوشت حساب ذخيره ارزي، خراب شده است. 
وحيد شقاقي كارش��ناس اقتصادي معتقد است: »زماني 
حساب ذخيره ارزي دچار اين مشكل شد كه محلي براي 
تأمين كسري بودجه دولت ها بود و نتيجه خوبي به همراه 
نداشت؛ از اين رو صندوق توسعه ملي را راه اندازي كرديم، 
اما متأس��فانه به دليل عدم پوش��ش هزينه ها از بودجه، 
صندوق آن را خالي و سرنوشتي مانند حساب ذخيره ارزي 

براي آن رقم خورد.«
وي مي گويد: »قرار بود صندوق توس��عه اي بس��ازيم كه 
هيئت امنا بر عملك��رد آن نظارت داش��ته و به راحتي به 
سمت تأمين منابع از اين صندوق و درخواست مجوز براي 
برداشت از آن نرويم، به عبارتي سختگيرانه پيش برويم اما 
در نهايت با وجود تأكيدي كه در برنامه پنجم توس��عه در 
اين رابطه وجود داش��ته و اساسنامه صندوق توسعه ملي 
چارچوبي براي حفظ منابع آن تعيين كرده بود كه اينگونه 

پيش نرفت.«
اين اقتصاددان با بيان اين كه صندوق توسعه ملي ما بايد 
مانند صندوق هاي توسعه دنيا از جمله نروژ يا صندوق ثروت 
مي شد كه انباشتي از منابع را به همراه داشت، مي افزايد: 
»ولي اكنون در حدي كه بايد باشد، منابع ندارد و در حالي 
كه باي��د از منابع آن براي توس��عه س��رمايه گذاري براي 
گسترش بخش خصوصي استفاده مي شد اكنون عمدتاً در 
هزينه هاي جاري استفاده شده و دولت ها نتوانستند نسبت 

به منابع آن خوددار باشند.«
مهدي غضنفري رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي 
در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بار ديگر از 
تغيير ماهيت صندوق توسعه ملي در سال هاي گذشته گله 
مي كند و وعده مي دهد كه به زودي دور جديدی از فعاليت 

صندوق آغاز مي شود. 
وي مي گوي��د: »ما در م��ورد صندوق ذخي��ره ارزي فكر 
مي كرديم كه چقدر پول دارد و اين توهم در مورد بانك ها 
نيز هست و يكي از داليلي كه در مجلس تسهيالت تكليفي 

را براي بانك ها گاهي اوقات وضع مي كنند ش��ايد توهم 
بي كرانگي نامحدود بودن منابع اس��ت زيرا از يك عددي 
بيش��تر ش��ود حس نامحدود بودن داريم و واقعاً اينطور 

نيست.«
  حساب ذخيره قرباني تقدس فريبكارانه شد 

غضنفري اظهار مي دارد: »يك بحث نيز در 40 س��ال به 
عنوان تقدس توليد داريم، البته توليد محترم و ارزشمند 
است و براي توليد كننده نيز بايد فرش قرمز پهن كرد. اما هر 
توليدي را نمي توان به هر قيمت سرپا نگهداشت و ممكن 
است نتوانيم خيلي از توليد ها را حفظ كنيم يا اصاًل شايد 
نتوان در همه حوزه ها توليد كرد و لذا اينكه توليد بسيار 
مهم است موجب شده در خيلي وقت ها بي محابا، بخشي از 

منابع را به پاي آن بريزم و اين منابع نيز بازنگردد.«
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي مي گويد: »حساب 
ذخيره قرباني تقدس فريبكارانه شد. وقتي پولي مال دولت 
و ديگران مي شود، دقت را كه در مورد پول خودمان داريم 
در مورد آن پول نداري��م و وقتي از طريق بانك هاي عامل 
وام داده مي ش��ود آن مراقبتي كه بانك هاي عامل از پول 
خودشان مي كنند از حس��اب ذخيره ارزي نمي كردند و 
همين االن ني��ز صندوق ذخيره ارزي ني��ز اين گرفتاري 

را دارد.«
وي مي افزايد: »مس��ئله ديگ��ر كه امي��دوارم به مقامات 
برنخورد، تجربه اندك حكمراني است، ما حساب را شكل 

داديم اما هنوز نمي دانس��تيم به عنوان يك حكمران كه 
تفاوت صندوق ريالي و ارزي چيس��ت، ارزي وام داديم و 
ريالي گرفتيم و بعد حساب و كتاب كرديم و ديدم كه چقدر 
صندوق كوچك شده است، خوب اگر صندوق ارزي بوده و 
وام ارزي داده شده بايد ارزي گرفته شود لذا اين مسائلي كه 

مطرح كردم اشكاالت نگرشي و بينشي بود.«
رئيس هيئت عامل صندوق توس��عه ملي تأكيد مي كند: 
»اما بقيه اش��كاالت كه به كنش و منش م��ا برمي گردد 
يك تله تقسيم بندي و يك دام دس��ته بندي وجود دارد، 
مثاًل مي گويند كه كس��اني كه نمي توانند ارز بدهند آنها 
را دس��ته بندي كنيم، ضمن اينكه يك عده هس��تند كه 
خيلي بيچاره هس��تند و لذا از آنها ري��ال دريافت كنيم 
يك راه كوچك را باز مي كنند و مثاًل مي گويند از 10 نفر 
ريال بگيريم و فقط كافي است كه با يك نفر از اين 10 نفر 
موافقت ش��ود و لذا به دنبال آن انبوهي از آدم ها مي آيند 
پش��ت اين 10 نفر مي ايس��تند و اين 10 نف��ر تبديل به 

آمبوالنس در بزرگراه مي شوند.«
رئيس هيئت عامل صندوق توس��عه ملي مي گويد: »دو 
تصميم اس��ت كه نام آن را اهمال و امه��ال مي گذاريم، 
باالخره يك دفعه امهال مي گيريد اشكال ندارد، ما 200 
پروژه ارزي داش��تيم كه 400 بار امه��ال گرفتند، خوب 
مي گوييم كه ش��رايط اقتصادي كش��ور اين گونه اقتضا 
مي كرد. خوب وقتي امهال از يك ب��ار به هفت بار تبديل 

مي شود ديگر نام اين امهال نيست و نام آن اهمال است. 
امهال حد دارد و بايد وام را برگرداند زيرا باالخره يك نفر 
ديگر در انتظار دريافت وام اس��ت. يكي ديگر جهش هاي 
ارزي و بهانه جويي هاي فرضي اس��ت و اين مسئله كاماًل 

واضح است.«
  صندوق بانك نيست

رئيس هيئت عامل صندوق توس��عه ملي اظهار مي دارد: 
»ذخاير صندوق هيچ گاه نبايد به صفر برس��د. صندوق 
توس��عه مثل هيچ كدام از نهادهاي پولي و مالي نيست و 
فقط مانند خودش است و بايد اين مسئله را جا انداخت. 
چرا اسم صندوق را بانك نگذاشتند؟ صندوق محلي است 
كه در آن پول تجميع مي شود تا افزايش يابد نه كاهش پيدا 
كند. صندوق يك بنگاه و يك هلدينگ است كه بايد منابع 

آن افزايش يابد.«
غضنفري تأكيد مي كند: »به نظرم تنها نهادي كه مي تواند 
شعار جدايي اقتصاد از نفت را عملياتي كند صندوق است 
و بارها نيز مصاحبه كرده ام و ات��اق بازرگاني بايد تصميم 
بگيرد كه مي خواهد در خط ما باشد در خط جديدي كه 
داريم يا خطي كه در گذشته بوده است. اين مهم است و 
اين فرصت هاي ملي كم پيش مي آيد، ما معتقديم تمام 
درآمدهاي نفت بايد وارد صندوق ش��ود و حتي انفال نيز 
بايد وارد صندوق شود، صندوق بايد سرمايه گذاري كند 
زيرا درآمدهاي نفت ثروت نيس��ت بلكه درآمدهاي نفت 

سرمايه اس��ت و هيچ كس نبايد از س��رمايه خود مصرف 
كند در حالي ما از سرمايه مي خوريم و هر سال سرمايه را 
در بودجه مي گذاريم و آن را به صفر مي رسانيم. اين غلط 
است و يكبار بگوييم غلط است و خودمان را نجات دهيم، 
درآمدهاي نفت بايد وارد صندوق شود، صندوق به عنوان 
سرمايه و نه ثروت به آن نگاه كند و سرمايه گذاري كند و با 

كمك بخش خصوصي اين كار را انجام دهد.«
وي مي گويد: »كار صندوق بنگاه داري نيست و مثاًل نبايد 
شود شستا، البته ممكن است شستا هم از خودش دفاع كند 
و بگويد ما موفق هستيم. لذا وقتي ثروت جمع شد ثروت را 
به بودجه بدهيم يعني سود عمليات را بودجه دهيم نه خود 
منابع. اين آرمان نهايي ماست و اين نقطه تصميم گيري 

تاريخي است كه مي توانيم پشت آن بايستيم.«
رئيس هيئت عامل صندوق توس��عه ملي اظهار مي دارد: 
»صندوق، اتاق تس��ويه يا كيلنيك پاك سازي اقتصادي 
نيست، يعني يك عده اي از دولت طلبكارند و پول صندوق 
را نمي دهن��د. اين موض��وع به صندوق چ��ه ربطي دارد. 
صندوق محلي براي سرريز نتايج سياست هاي نادرست يا 

تحريم ها نيست، ما وام داده ايم بايد وام را پس گرفت.«
غضنفري تأكي��د مي كند: »ح��دود 7/1 ميلي��ارد دالر 
مطالبات معوق صندوق بوده از وقتي كه ما مس��ئوليت 
صندوق را ب��ر عهده گرفتيم كه 5/3 ميلي��ارد دالر از آن 
تعيين تكليف شده اس��ت و 1/8 ميليارد آن باقي مانده 
است كه شايد قوي ترين و بدهكارترين شركت ملي نفت 
و وزارت نفت بود كه به ما گفتند، بدهي را براي ما به مدت 
4 سال استمهال كنيد كه در جواب به آنها اعالم شد كه 
پروژه هاي شما به بهره برداري رسيده است و لذا بايد وام به 
صندوق بازگردد و پيرو آن مسائل و مشاجره هايي ايجاد 
شد كه اين مسائل به گوش مقامات رسيد و آنها نيز گفتند 
كه صندوق درست مي گويد و بايد منابع صندوق پس داده 
شود، بنابراين جلساتي در رابطه با اين مسئله برگزار شد 
كه مشخص شد، نزديك 3 ميليارد دالر طلب از شركت 
ملي نفت بود كه به توافق رسيديم كه بخشي به صورت 
سهام و بخش��ي نيز به صورت وجه نقد بازپرداخت شود. 
»غضنفري مي گويد: صندوق توسعه حدود 145 ميليارد 
دالر ورودي داشته است و حدود نيمي از آن در طي 10 
سال گذش��ته با مجوزهاي خاص دولت ها برداشته اند و 
ح��دود 40 ميليارد دالر به بخش خصوص��ي و نهادهاي 
غيردولتي وام داده شده است و يك مقداري همچنان در 
نزد بانك مركزي ذخيره داريم و به دستور بانك مركزي 
9 ميليارد دالر به ريال تبديل ش��د و بابت اين دستور 7 
ميليارد دالر ضرر كرديم، با اين ضرر نرخ بازده صندوق در 

10 سال گذشته صفر درصد است. 
وي اظها رداشت: به زودي دوره جديدي در صندوق آغاز 
مي شود و من نيز مانند شما به دنبال بهبود فضاي كسب و 
كار هستم، من يك نفر شكارچي پروژه هاي سودآور هستم 
و ما مانند خود شما هستيم و ما مي خواهيم سودآور باشيم 
و لذا بايد كمك كرد كه نگاه به صندوق عوض شود و ما يك 
هلدينگي هستيم كه مي خواهيم در راه توسعه كشور به 

شما كمك كنيم. 

همه دهان های باز برای صندوق توسعه ملی!
رئيس صندوق توسعه ملي: عده اي دنبال تسويه بدهي خود به صندوق از محل طلب خود از دولتند

قيمت نان در اروپا افزايش يافت
قيم�ت ن�ان در اتحادي�ه اروپ�ا در م�اه اگوس�ت تقريب�ًا ي�ك 
پنج�م افزاي�ش ياف�ت، زي�را جن�گ روس�يه و اوكراي�ن، 
صادركنن�دگان عم�ده غ�ات و كوده�اي ش�يميايي، همچنان 
بازاره�اي جهان�ي را مخت�ل مي كن�د و ت�ورم ش�تاب مي گيرد. 
به گزارش ايس��نا، قيمت ه��اي جهاني گن��دم از ماه فوري��ه و پس از 
جنگ كه صادرات غالت از درياي س��ياه را براي ماه ها متوقف كرد و 
محموله هاي كود را محدود كرد، افزايش يافته اس��ت. داده هاي دفتر 
آمار اتحاديه اروپا نش��ان داد كه ميانگين قيمت نان در اتحاديه اروپا 
18درصد در آگوست 2022 بيشتر از سال قبل بود كه باالترين افزايش 

از دسامبر 2017 است. 
يورواستات اعالم كرد در آگوست 2021، ميانگين قيمت نان نسبت به 

مدت مشابه سال قبل سه درصد افزايش يافت. 
مجارستان و ليتواني بيشترين تغييرات ساالنه را در ميانگين قيمت نان 
در ماه آگوست با افزايش ۶۶ و 33 درصد مشاهده كردند. كشورهايي 
كه كمترين ميانگين افزايش را داشتند فرانسه با هشت  درصد و هلند 

و لوكزامبورگ بودند كه هر كدام 10 درصد افزايش را ثبت كردند. 
قيمت نان به طور مداوم در اتحاديه اروپا در سال جاري از ميانگين 8/3 
درصد در فوريه و زماني كه روسيه عمليات نظامي ويژه خود در اوكراين 

را آغاز كرد، افزايش يافته است. 
براس��اس گزارش رويترز، يورواس��تات روز جمعه تأييد كرد كه تورم 
منطقه يورو در ماه آگوس��ت به باالترين حد خ��ود يعني 9/1 درصد 
رسيد كه ناش��ي از افزايش ش��ديد قيمت انرژي و موادغذايي بود. به 
گفته اين سازمان، 2/25 درصد از تغييرات سال به سال مربوط به غذا، 

الكل و تنباكو بوده است. 
--------------------------------------------------
عربستان روسيه را در بازار نفت چين كنار زد

واردات نف�ت چي�ن از روس�يه در اوت، ۲۸ درص�د نس�بت 
ب�ه م�دت مش�ابه س�ال مي�ادي گذش�ته افزاي�ش ياف�ت اما 
ب�راي نخس�تين  نف�ت  بزرگ تري�ن صادركنن�ده  عن�وان 
ب�ار در چه�ار م�اه گذش�ته، ب�ه عربس�تان س�عودي رس�يد. 
به گزارش ايس��نا، آمار گمركي چين نش��ان داد واردات نفت روسيه 
ش��امل نفتي كه از طريق خط لوله سيبري ش��رقي اقيانوس آرام و به 
صورت دريابرد از بنادر اروپايي و خاور دور روس��يه ارسال شد، در ماه 
ميالدي گذش��ته به 8/342 ميليون تن معادل 1/9۶ ميليون بش��كه 
در روز رسيد كه در مقايس��ه با ركورد 2 ميليون بشكه در روز در مه، 
اندكي كاهش داش��ت. چين، بزرگ ترين خريدار نفت روس��يه است. 
واردات نفت روس��يه به چين با ادامه خريد نفت ارزان روسيه از سوي 
پااليشگاه هاي خصوصي، افزايش يافت و سهم صادرات از غرب آفريقا 

و برزيل را كاهش داد. 
چين خريد نفت را براي سود بردن از تخفيف هاي چشمگير نفت روسيه 
كه در پي كاهش خريد اروپايي ها در جست و جوي بازارهاي جديد است، 
افزايش داده است. با اين حال واردات نفت چين از عربستان سعودي 
ماه ميالدي گذشته به 8/475 ميليون تن معادل 1/99 ميليون بشكه 

در روز رسيد كه پنج درصد باالتر از اوت سال2021 بود. 
عربستان سعودي با صادرات 58/31 ميليون تن نفت از ژانويه تا اوت، 
بزرگ ترين صادركننده نفت به چين مانده است؛ در حالي كه صادرات 

روسيه در همين مدت، 55/79 ميليون تن بوده است. 
واردات نف��ت به چي��ن، در اوت بر مبناي س��االنه 9/4 درصد كاهش 
پيدا ك��رد كه ناش��ي از اخت��الالت پااليش��گاه هاي دولت��ي و توليد 
كمتر پااليش��گاه هاي خصوصي به دليل حاش��يه س��ود ضعيف بود. 
خريد چشمگير نفت روس��يه توس��ط واردكنندگان چيني، به ضرر 
صادركنندگان رقيب ش��امل آنگوال و برزيل ش��ده و صادرات اين دو 
كش��ور به چين در اوت بر مبناي س��االنه به ترتي��ب 34 درصد و 47 

درصد كاهش يافت. 

 آخرين وضعيت 
شهرك هاي صنعتي خصوصي

معاون وزير صمت ضمن تشريح وضعيت شهرك ها و نواحي صنعتي 
غيردولتي، گفت: در 7 هزارو ۶01 واحدي كه در اين شهرك ها به 
بهره ب�رداري رس�يده، 1۶۸ ه�زار نفر مش�غول به كار هس�تند. 
علي رسوليان در گفت و گو با مهر در مورد وضعيت شهرك هاي صنعتي 
بخش خصوصي، اظهار كرد: در حال حاضر 45 شهرك و ناحيه صنعتي 
غيردولتي داراي پروانه تأس��يس در كش��ور داري��م؛ همچنين تعداد 
ش��هرك ها و نواحي صنعتي غيردولتي داراي پروانه بهره برداري نيز 

به ۶4 عدد مي رسد. 
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران افزود: 
7 ه��زارو ۶01 واحد نيز در ش��هرك ها و نواحي صنعت��ي غيردولتي 
به بهره برداري رسيده اس��ت. وي در مورد وضعيت اش��تغال در اين 
واحدها، گفت: در اين واحدها نزديك به 1۶8 هزار نفر مشغول به كار 
هس��تند. معاون وزير صمت اضافه كرد: همچنين براي 4 هزارو 371 
هكتار در ش��هرك ها و نواحي صنعتي غيردولتي در سراسر كشور نيز 
در حال انعقاد 10 هزارو 41۶ فقره قرارداد حق بهره برداري هستيم. 
رسوليان تأكيد كرد: تقويت و حمايت از شهرك هاي صنعتي غيردولتي 
در دستور كار است اما از آن طرف نيز بر اين بخش نظارت مي شود كه 

البته نظارت ها را حداكثري خواهيم كرد. 

 توصيه معاون وزير كار به جوانان: 
مهارت افزايي كنيد

شأن و منزلت اجتماعي مهارت و شغل در جامعه رو به افزايش است 
و به جوانان و فارغ التحصيان پيشنهاد مي كنم تا با مهارت افزايي 
و توس�عه مهارت هاي مرتبط با رش�ته خود به دنبال اش�تغال در 
شركت هاي دانش بنيان و راه اندازي كسب و كار خصوصي باشند.
غالمحسين حسيني نيا، رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
در گفت وگو با تس��نيم با اعالم اين مطلب،  با اشاره به گزارش مجمع 
جهاني اقتصاد اظهار داشت: آينده كار نشان دهنده وجود تقاضا براي 
طيف گسترده اي از مهارت هاي منطبق با فرصت هاي حرفه اي است 
كه نه تنها شامل مهارت هاي فني آينده ساز بلكه مهارت هاي تخصصي 

صنعتي و مهارت هاي اصلي تجارت نيز است. 
وي افزود: هفت خوشه حرفه اي در حال ظهور و 9۶ شغل آينده در آنها 
هست كه در كل از لحاظ ميزان رشد فردي و مقياس فرصت هاي شغلي 
ارائه شده متفاوت هستند. تقاضا براي دو عامل »ديجيتال« و »انساني« 
محرك رشد در حرفه هاي آينده است و هفت خوشه حرفه اي اصلي به 

طور پياپي و پشت سر هم ظاهر مي شوند. 
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي با بيان اينكه »سه عامل نيروي 
انساني، فناوري و بنگاه هاي دانش بنيان محرك موتور اقتصادي كشور 
هستند«، افزود: بدون اين سه عامل، رشد چشمگيري در جامعه پديدار 
نخواهد شد و در اين راستا سازمان آموزش فني و حرفه اي شناسايي، 
تدوين اس��تانداردهاي بين المللي و ارائه آموزش هاي مشاغل دانش 
بنيان را با همكاري پيشكسوتان و صاحبان ايده به عنوان رويكردهاي 

نوين در دستور كار خود قرار داده است. 
وي افزود: شأن و منزلت اجتماعي مهارت و شغل در جامعه رو به افزايش 
است و به جوانان و فارغ التحصيالن پيشنهاد مي كنم تا با مهارت افزايي و 
توسعه مهارت هاي مرتبط با رشته خود به دنبال اشتغال در شركت هاي 

دانش بنيان و راه اندازي كسب و كار خصوصي باشند. 

  گزارش یک

  کشاورزی

  بانک

88498433سرويس  اقتصادي1۲
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با حضور س�فير اي�ران و مس�ئوالن اقتصادي 
برزي�ل ب�راي كش�ت فراس�رزميني در ايالت 
ميناس گرايس برزي�ل با ارائه تس�هيات براي 
تأمين ۸0 درصد س�رمايه در گردش توافق شد. 
س��يدفخرالدين عامري��ان رئيس انجمن كش��ت 
فراس��رزميني ايران در گفت وگو با تس��نيم اظهار 
داشت: در جلسه با حضور مسئوالن محلي در ايالت 
ميناس گرايس برزيل و با حضور سفير ايران در اين 
كشور براي خريد زمين هاي كشاورزي در اين كشور 

توسط ايرانيان توافق شد. 
وي افزود: براساس توافق صورت گرفته مقرر شده 
كه 80 درصد س��رمايه در گردش م��ورد نياز براي 
عمليات زراعي توس��ط بانك برزيلي در مدت چند 
سال تأمين شود. رئيس انجمن كشت فراسرزميني 
ايران ادامه داد: اين شرايط فرصت خوبي براي افراد 
متقاضي كشت فراس��رزميني براي خريد و اجاره 

زمين كشاورزي در برزيل ايجاد شده است. 
حسين قريبي سفير جمهوري اسالمي ايران در برزيل 

نيز در گفت وگ��و با خبرنگار اقتص��ادي خبرگزاري 
تسنيم اظهار داشت: با حضور رئيس انجمن كشت 
فراس��رزميني ايران با مس��ئوالن اقتص��ادي ايالت 
ميناس گرايس برزيل و بانك توسعه اين كشور درباره 
توسعه كش��ت فراس��رزميني ايران در برزيل و ارائه 

تسهيالت به متقاضيان ايراني مذاكره شد. 
وي تصريح كرد: ميناس گراي��س ايالت بزرگي در 
برزيل اس��ت كه 50 درص��د قهوه اين كش��ور اين 
ايالت توليد مي ش��ود و معادن فراواني دارد. كشت 
فراسرزميني س��ابقه ديرينه دارد اما در سال هاي 
اخير با محدوديت هايي مواجه شده است اما هنوز 
مي توان با ايجاد شركت هاي ثبت شده در برزيل در 

اين زمينه فعاليت كرد. 
سفير جمهوري اس��المي ايران در برزيل ادامه داد: 
هر ايالت برزيل قوانين مشخص براي جذب فعاالن 
بخش كشاورزي براي كش��ت فراسرزميني و اراده 
تسهيالت الزم دارد كه سرمايه گذاران بايد به اين 

موضوع توجه كنند. 

 ارائه تسهيالت توسط بانك برزيلي 
به ايرانيان براي كشت فراسرزميني

 آمار تسهيالت پرداختي بانك ها 
براساس سامانه وزارت راه و شهرسازي

همان طور ك�ه از ابتدا هم پيش بيني مي ش�د، 
نمي توان انتظار داش�ت با توصي�ه نظام بانكي 
تسهيات پرداختي خود را به سمت توليد هدايت 
كند. عملكرد گذش�ته  بانك ها هم در پرداخت 
تسهيات به ش�ركت هاي زيرمجموعه  خود و 
دادن تسهيات بلندمدت با نرخ سود پايين به 
كاركنان خود بر اين مس�ئله صح�ه مي گذارد. 
در همين راستا در تبصره ي 5 ماده 4 قانون فوق الذكر 
جريمه اي به شرح زير براي بانك ها در نظر گرفته 
شده  است، »س��ازمان امور مالياتي كشور مؤظف 
اس��ت، در صورت عدم رعايت موض��وع اين ماده، 
در قالب بودجه س��نواتي، مالياتي برابر 20 درصد 
تعهد انجام نشده را از بانك ها و مؤسسات اعتباري 
مس��تنكف، أخذ و به خزانه داري كل كشور واريز 
نمايد. اين مبلغ صددرصد تخصيص يافته تلقي و به 

حساب صندوق ملي مسكن واريز مي شود.«
با توجه به اين تبصره، تمامي بانك هاي متخلف از 
قانون جهش توليد و تأمين مسكن با گذشت يك 

سال از ابالغ اين قانون مهم بايد به پرداخت ماليات به 
عنوان جريمه بي توجهي به قانون اقدام كنند. 

در همين راستا بر اساس ماده 4 قانون جهش توليد 
و تأمين مسكن، بانك هاي متخلف بايد نسبت به 
پرداخت 59/5 هزار ميليارد توم��ان جريمه عدم 
پرداخت تسهيالت مسكن بپردازند.  در همين راستا، 
علي نادري شاهي، كارشناس اقتصادي در گفت وگو 
با فارس گفت: »طبق قانون مبلغي در حدود ۶0 هزار 
ميليارد تومان به عنوان ماليات بايد از بانك ها اخذ و 
به صندوق ملي مسكن واريز شود.« اين كارشناس 
اقتصادي تأكيد كرد: »جديت وزارت امور اقتصادي 
و دارايي و سازمان امور مالياتي در اخذ اين ماليات، 
نشانگر عزم جدي دولت در بازگرداندن نظام بانكي 
به ريل اصلي خود و تحقق ساخت يك ميليون واحد 
مسكوني در سال خواهد بود.« با توجه به ابالغ قانون 
بايد به اين مسئله توجه شود كه بانك مركزي در قالب 
چه سازوكاري شرايط را براي اخذ جريمه بانك هاي 

 شناسه آگهى: 1382182متخلف اقدام خواهد كرد. 

 نوبت اول آگهي مناقصه عمومى دو مرحله اى همراه با ارزيابى كيفي

شـركت نفـت و گاز پـارس در نظر دارد 
خريد 2 قلم GRATING (16800 عدد) مورد نياز 
خود را بـا برگزاري مناقصـه عمومى دو 
مرحله اى طبق شرايط زير از طريق يك 

شركت واجد صالحيت تأمين نمايد.
 شرايط و مدارك الزم جهت دريافت استعالم 

ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار

ب)  اساسـنامه، اظهارنامه ثبت شـركت و آخرين آگهي  تغييرات 
(مندرج در روزنامه رسمي)

ج)  ارائه كد اقتصادى، شناسه ملي
د) صورت هاي مالي حسابرسـي شـده مربوط به حداكثر سه سال 

گذشته
 از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بالفاصله پس 
از چاپ آگهي اول و حداكثر 3 (سه) روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم 
 WWW.SETADIRAN.IR تا پايان سـاعت اداري، به نشاني اينترنتي
قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز 

عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
 كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از طريق درگاه سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت انجام خواهد شد.
 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت 
نام در سـايت مذكور و دريافت گواهي امضـاي الكترونيكي را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند.
 اطالعات و اسـناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي 
كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال 

خواهد شد.
 نظر به اينكه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسي، پژوهش 
و فنـاوري وزارت نفت، به شـماره 97/213943 مـورخ 1397/5/10، 
انعقـاد قرارداد و انجام خريد صرفاً بـا تأمين كنندگاني كه نام آنها در 
فهرست بلند سامانه تأمين الكترونيكي كاالي صنعت نفت (EP) قرار 
دارد، امكان پذير است، بنابراين مناقصه گر موظف به انجام تشريفات 
الزم جهت قرار گرفتن در فهرست سامانه EP تا تاريخ انعقاد قرارداد 
بـوده و هرگونه تبعات ناشـي از عـدم رعايت مقررات فـوق، متوجه 

مناقصه گر خواهد بود.
 آخريـن مهلت ارسـال پاسـخ اسـتعالم ارزيابـي كيفـي: دو هفته پس از 
آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي در سامانه مذكور 

بارگذاري نمايند. 
 تاريخ و محل تحويل اسـناد مناقصـه: متعاقباً به اطالع واجدين شرايط 

خواهد رسيد.
 آخريـن مهلـت تحويـل پيشـنهاد و تاريـخ گشـايش پيشـنهادها: طبـق 

تاريخ هاى مندرج در اسناد مناقصه.
 الزم بـه ذكـر اسـت پيشـنهادهاي ارائه شـده توسـط مناقصه گران 

مى بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.
 در صورت نياز به اطالعات بيشـتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 

5 و 83762604-021 تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

 مركز تماس: 021-41934  
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  

 
شركت نفت و گاز پارس-روابط عمومي

 شركت ملي نفت ايران 
شركت نفت وگازپارس

مناقصه شماره WSD-0110009 با شماره فراخوان سامانه ستاد 158 2001001034000

فـراخـوان نخسـت
سپاه امام على ابن ابيطالب عليه السالم در نظر دارد  اجراى 
بازسازى و تعميرات تأسيسات الكتريكى، مكانيكى، ابنيه و 
نصب آسانسور در آپارتمان هاى واقع در مجتمع تفريحى 
بابلسـر را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد. لذا از 
كليه شركت هاى ساختمانى داراى حداقل رتبه5 سازمان 
مديريت و برنامه ريزى دعوت به عمـل مى آيد مدارك 
مورد نياز را جهت ارزيابى توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1401/07/07 
به آدرس قم، ميدان 72 تن،  بزرگراه امام على عليه السالم، سپاه امام على 
ابن ابيطالب عليه السـالم، معاونت مهندسـى، مديريـت اجرايى پروژه ها 

تحويل نمايند.
پس از ارزيابى مدارك جهت تحويل اسناد مناقصه دعوت به عمل مى آيد.

مدارك مورد نياز:
1. آخرين رتبه يا پايه شركت در سـازمان مديريت و برنامه ريزى (گرايش 

ساختمان) و گواهى صالحيت پيمانكارى داراى اعتبار. 

2.فهرست كارهاى انجام شده و در دسـت اجرا توسط شركت به همراه يك 
نسخه از قرارداد، آدرس محل اجرا، مبلغ قرارداد و كليه مدارك مربوط به 

شروع كار و تحويل موقت و قطعى پروژه.
3. فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هركدام.

4. ليست ماشين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و نحوه 
تأمين آن (مالكيت، استيجارى).

5. ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماهاى قبلى.
6. ارائه اسناد و مدارك شركت (اساسنامه،آگهى تأسيس، آخرين تغييرات 
روزنامه رسـمى) و رزومه فعاليت هاى شـركت (ترجيحا بـه صورت فيلم 

ويديويى، لوح فشرده، عكس، اساليد و...)
7. هرگونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار.

((هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد))
تلفن تماس: 025-31122207

 معاونت مهندسى سپاه امام على ابن ابيطالب (ع)-استان قم    

   مهدی غضنفری، رئيس صندوق توسعه ملی در جمع اعضای بخش خصوصی در اتاق تهران


