
 چالش بر سر افزايش 
عوارض صادرات محصوالت كشاورزي 

 در 2 هفته اي كه براي 3 محصول كشاورزي پياز، گوجه فرنگي و سيب زميني تعرفه صادراتي اعمال شد
كاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدي صادرات اتفاق افتاد
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مع�اون وزي�ر    خبر
اقتصاد با بيان 
اينكه ارزش س�هام عدالت واگذارشده به 
مردم بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار ميليارد تومان 
اس�ت، گفت: م�ا در زمان حاض�ر از طريق 
س�ازمان خصوصي س�ازي در تالش�يم 
جاماندگان سهام عدالت نيز بتوانند سهام 
كنن�د.  درياف�ت  را  خ�ود  عدال�ت 
به گزارش تس��نيم، هادي قوامي، مع��اون وزارت 
اقتص��اد در رابطه با نقش تع��اون در اقتصاد ايران 
اظهار كرد: بخش تعاون يك��ي از بخش هاي مهم 
اقتصاد ايران اس��ت و تالش مي شود سهم بخش 
تعاون در اقتصاد افزايش پيدا كن��د. وي در مورد 
ساماندهي شركت هاي تعاوني سهام عدالت گفت: 
يكي از اتفاقات خوبي كه در سال هاي اخير افتاد، 

تعاوني هاي سهام عدالت بود كه شركت هاي تعاوني 
آنها در شهرستان ها و استان ها تشكيل شد. سهام 
عدالت در قالب اين شركت هاي تعاوني به حدود 
شش دهك از جمعيت كشور داده شد و هم اكنون 
نزديك 49 ميليون نفر و عمدتاً از دهك هاي پايين 
جامعه س��هامدار اين ش��ركت هاي تعاوني سهام 

عدالت هستند. 
مع��اون وزارت اقتص��اد گفت: ارزش اس��مي 
اين س��هام  در تاريخي كه واگذار ش��د حدود 
25 هزار ميليارد تومان بود ام��ا به  نرخ روز االن 
بين 700 ت��ا 800 هزار ميليارد تومان اس��ت. 
قوامي متذكر ش��د: ما در زمان حاضر از طريق 
سازمان خصوصي سازي در تالشيم جاماندگان 
سهام عدالت نيز بتوانند س��هام عدالت خود را 

دريافت كنند.

جاماندههاسهامعدالتميگيرند

وزير جهاد كشاورزي در روزهاي آغازين 
ورودش ب�ه اي�ن وزارتخانه از سياس�ت 
آزاد س�ازي واردات و صادرات محصوالت 
كشاورزي دفاع مي كرد و معتقد بود: »وقتي 
محصولي فراوان است، بايد صادر شود و در 
زمان هاي كمبود، بازار داخل ولو با قيمت 
باالتر همان كاال وارد شود. در اين صورت 
انگيزه توليدكنن�دگان افزايش مي يابد.« 
در هفته ه��اي اخي��ر در پي گران��ي قيمت 
پي��از، گوجه فرنگي و س��يب زميني، وزارت 
جهاد براي صادرات اين محصوالت عوارض 
صادراتي وضع كرده و ب��ا اين اقدام صادرات 
اين كاالها 60 ت��ا 70 درصد كاه��ش يافته 
اس��ت. صادركنندگان با انتقاد از سياس��ت 
يك شبه وزارت جهاد وضع ناگهاني عوارض 
صادراتي را محكوم مي كنند، اما معاون وزير 
جهاد با دفاع از اين تصميم با گاليه از افزايش 
بي رويه محصوالتي كه نياز بازار داخل است،  
مي گوي��د: »طي يك تا دو  هفت��ه آينده با به 
تعادل رس��يدن بازار، عوارض صادراتي سه 
محصول س��يب زميني، پياز و گوجه فرنگي 

اصالح مي شود.«
در بخش صادرات محصوالت كشاورزي با دو 

موضوع مواجهيم؛ اول اينكه آب كافي براي 
توليد محصوالت كش��اورزي و صادرات آن 
در كش��ور وجود ندارد و صادرات محصوالت 
كشاورزي با اين شرايط آبي و اقليمي با وجود 
اين همه كوير و خشكي مقرون به صرفه نيست 
و اگر مي خواهيم صادرات داشته باشيم، بايد 
در وهله اول به فك��ر تأمين منابع آبي جديد 
باش��يم. دوم اينكه نبود متول��ي صادرات در 
س��اختار حاكميتي وزارت كشاورزي در اين 
س��ال ها و همچنين ناتوان��ي طوالني مدت 
وزارت جهاد كشاورزي در ارائه الگوي كشت 
اين محص��والت چالش هايي را هر س��اله در 
تنظيم بازار محصوالت كش��اورزي به  وجود 

مي آورد. 
وزير جهاد كش��اورزي در نخستين روزهاي 
آغاز به كارش در اي��ن وزارتخانه اعالم كرد 
كه موافق تجارت در بخش كشاورزي است، 
به اين معني كه هر محصول��ي كه توليدش 
فراوان باش��د، اجازه صادرات داشته باشد و 
در مواقع نياز بازار داخ��ل ولو با قيمت باالتر 
هم��ان كاال وارد ش��ود. با اين اق��دام انگيزه 
براي كش��ت باال مي رود، اما در دو سال اخير 
خشكسالي و كمبود آب در ايران شدت گرفته 

اس��ت و توليد و ص��ادرات برخي محصوالت 
كش��اورزي اقتص��ادي نيس��ت. در چني��ن 
شرايطي س��ودجويي برخي صادركنندگان 
در صادرات محصوالت كشاورزي كه در بازار 
داخل نيز تقاضاي بااليي دارد، به چالش هاي 
صادرات��ي اضافه مي ش��ود. به اي��ن صورت 
كه ب��ا ص��ادرات بي رويه مثاًل س��يب زميني 
يا پياز، عرض��ه در بازار داخ��ل كاهش يافته 
و قيمت ها گران مي ش��ود. در نتيجه وزارت 
جهاد مجبور به مداخله دربازار مي ش��ود و با 
ممنوعيت صادرات يا وضع عوارض صادراتي 
تالش مي كند قيمت هاي داخلي را متعادل 
كند. طبيعي اس��ت اين تصميمات با انتقاد 

صادركنندگان همراه شود. 
  تعرفه موقتي صادراتي 

از اواخر آبان ماه همزم��ان با افزايش صادرات 
سه محصول پياز، گوجه فرنگي و سيب زميني، 
قيمت اين كاالها در بازار داخل به شدت گران 
ش��د، به طوري كه در دو هفت��ه اخير وزارت 
جهاد تعرفه صادراتي ب��راي اين محصوالت 

تعيين كرد. 
شيراوند، معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد 
كشاورزي در ميز اقتصاد ش��بكه خبر در اين 

خصوص مي گويد: »اين عوارض موقتي است 
و زمان��ي كه قيمت ب��ازار به قيم��ت متعادل 
خودش ك��ه فاصله قيمتي بين س��رمزرعه تا 
مصرف كننده است و عدد مشخصي است كه 
آناليزي دارد، برسد و از اين عدد فراتر نرود، اين 

عوارض قطعاً برداشته خواهد شد.«
وي با انتقاد از صادرات بي رويه محصوالتي كه 
هميشه و در تمام ماه هاي سال نياز بازار داخل 
است، مي افزايد: »عوارض صادراتي يك ابزار 
است براي يكي از ابزارهاي تنظيم بازاري كه 
كاماًل موقت است، يعني اين گونه نيست كه ما 
براي تنظيم بازار بخواهيم بگوييم از شش ماه 
قبل بايد اعالم كنيم، برآوردمان بر اين است 
كه نهايتاً يك يا دو هفته اين عوارض عملكرد 

خودش را بر بازار بگذارد.«
عباسي، عضو كميس��يون كشاورزي مجلس 
شوراي اسالمي هم معتقد است: »در رابطه با 
وضع عوارض صادراتي، يكي از موضوعاتي كه 
هميشه به آن توجه داريم، بحث ماده23 قانون 
احكام دائمي پنج ساله اس��ت كه آنجا اشاره 
مي شود وضع عوارض در رابطه با محصوالتي 
كه به آنها به نوعي يارانه اي داده نشده ممنوع 
اس��ت، يكي هم اينك��ه در بودج��ه1401 به 
خاطر تالطم هايي كه وجود داش��ت و موقعي 
محدوديت هايي را براي بازارهاي صادراتي ما 
ايجاد مي كرد؛ محدوديت هايي كه برنامه ريزي 
براي ب��ازار ص��ادرات ما را كاًل دچار مش��كل 
مي كرد، اي��ن را در بودجه مجلس پيش��نهاد 
داد و تصويب هم شد؛ اينكه حداقل شش ماه 
قبل از اين اگر قرار است محدوديتي هم باشد، 

اعالم شود.«
  كاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدي 

صادرات 3 محصول كشاورزي 
همچنين صدرالدين نياوران��ي، نايب رئيس 
اتحاديه مل��ي ص��ادرات و واردات محصوالت 
كشاورزي ايران در واكنش به اين اقدام وزارت 
جهاد كشاورزي مي گويد: »در دو هفته اي كه 
براي سه محصول كشاورزي )پياز، گوجه فرنگي 
و س��يب زميني( تعرفه صادراتي اعمال ش��د 
كاهش 60 ت��ا 70 درصدي در ص��ادرات آنها 
داشتيم، اميدواريم پس از لغو تعرفه صادراتي، 
مشكل صادرات اين محصوالت رفع شود.« وي 
با بيان اينكه در وض��ع تعرفه براي محصوالت 
كشاورزي نبايد عجله كرد، مي افزايد: »تعيين 
تعرفه و اعالم ع��وارض به ص��ورت  درصدي، 
عماًل صادرات را متوقف مي كند. اين اقدامات 
بر توليد آن محصول هم در س��ال آينده تأثير 
مي گذارد و به تبع پيامد هايی را در بازار داخلي 

آن محصوالت ايجاد مي كند.«

بهناز قاسمي
  گزارش    
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مدير عامل سازمان منطقه ويژه پارس در حاشيه نشست با كاركنان 
اين سازمان، سه شنبه هشتم آذرماه از امضای تفاهم نامه همكاري 

سازمان منطقه ويژه پارس و هلدينگ خليج فارس خبر داد. 
سخاوت اسدي در اين نشس��ت گفت: 500هكتار زمين در منطقه 
ويژه پارس جهت توس��عه طرح هاي صنايع پايين دستي در اختيار 

شركت هلدينگ خليج فارس قرار خواهد گرفت. 
اسدي همچنين ادامه داد: مقدمات واگذاري 2هزار هكتار از اراضي 
محدوده پارس ش��مالي به صندوق بازنشستگي صنعت نفت جهت 
اجراي 50 طرح اقتصادي صورت پذيرفته كه اين نويد بخش توسعه 

روزافزون منطقه پارس شمالي در آينده نزديك است. 
وي ادامه داد: سازمان منطقه ويژه پارس از جمله شركت هاي موفق 
در جذب حداكثر منابع سرمايه اي در سال گذشته در وزارت نفت بود 

كه اين مهم با تالش هاي كاركنان اين مجموعه حاصل شد. 
اسدي با اشاره به انبوه خدمات و فعاليت هاي سازمان منطقه ويژه 
پارس در زمينه هاي گمرك، بنادر، راه ها، زيرس��اخت ها و مديريت 
90هزار نيروي كار در بزرگ ترين منطقه ويژه اقتصادي كشور كه به 
تنهايي 70درصد گاز كشور و 50درصد محصول پتروشيمي كشور 
را تأمين مي كند، از تالش كاركنان اين سازمان جهت راهبري اين 
منطقه استراتژيك تقدير كرد. سخاوت اسدي همچنين با اشاره به 
پنجم آذرماه سالروز تشكيل بسيج مستضعفين گفت: تفكر بسيجي 
امروزه چنان در جامعه نهادينه شده كه مفهوم بسيج مترادف انجام 

كار غيرممكن و نشد است. 
گفتني است پارك هاي پتروش��يميايي در واقع محلي براي تبديل 
مواد خام اوليه حاصل از پااليش گاز و بعضاً ميعانات به محصوالت با 

ارزش بسيار باالتر در حوزه پتروشيمي تلقي می شود. 
در مورد ارزش افزوده ايجادش��ده در اين پارك ه��ا مي توان به تبديل 
محصوالت ميان دستي با حدود 250دالر در هر تن ارزش به محصوالت 

پايين دستي و ارزش افزوده تا حدود هزارو500 دالر و بيشتر رسيد. 
همچنين با توجه به جايگاه شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع 
تكميلي پتروشيمي خليج فارس )پترول( در زيست بوم زنجيره ارزش 
نفت و گاز كشور و رسالت و مأموريت اين شركت در توسعه متوازن 
و پايدار زنجيره ارزش، اين شركت با محوريت تكميل زنجيره ارزش 
شركت هاي هم گروه و خلق ارزش افزوده باالتر، طراحي و معماري 
پارك پتروشيميايي متانول، كود گوگردي و كودهاي شيميايي را 
در دس��تور كار خود در مناطق صنايع انرژي بر پارسيان، عسلويه و 

مكران )چابهار( قرار داده است.

امضایتفاهمنامههمکاریسازمانمنطقهویژهپارسوهلدینگخليجفارس
   خبر

 درآمد ارزي 600 ميليون دالري ايران
از اعزام نيروي كار در سال 2022

بان�ك جهاني درآم�د ارزي اي�ران از محل اع�زام ني�روي كار به 
خارج در س�ال 2۰22 را ۶۰۰ ميلي�ون دالر برآورد ك�رد و ايران را 
در بين كش�ورهاي منطقه از اين نظر در جايگاه هش�تم قرار داد. 
به گزارش تسنيم، بانك جهاني با انتشار گزارشي در مورد اعزام 
نيروي كار به خارج اعالم كرد كشورهاي جهان در سال2022 
بالغ ب��ر 626 ميليارد دالر از اع��زام نيروي كار ب��ه خارج درآمد 
داشته اند. درآمد ارزي كش��ورهاي جهان از اعزام نيروي كار در 
سال جاري ميالدي با رشد 5 درصدي نسبت به سال قبل از آن 

مواجه شده است. 
بر اساس اين گزارش در ميان مناطق مختلف جهان، آسياي جنوبي 
بيشترين درآمد ارزي را از اعزام نيروي كار در سال2022 داشته 
است. كل ارزآوري نيروي كار مهاجر اين منطقه در سال جاري بالغ 
بر 163 ميليارد دالر برآورد ش��ده كه اين رقم نسبت به سال قبل 
رشد 3/5درصدي داشته است. درآمد ارزي منطقه آسياي شرقي 
و اقيانوس��يه از اعزام نيروي كار در سال جاري 134 ميليارد دالر، 
اروپا و آس��ياي مركزي 72 ميليارد دالر، امري��كاي التين و حوزه 
كارائيب 142 ميليارد دالر و آفريق��اي زير صحرا 53 ميليارد دالر 

برآورد شده است. 
درآمد كشورهاي خاورميانه و ش��مال آفريقا نيز از اعزام نيروي كار در 
سال 2022 بالغ بر 63 ميليارد دالر اعالم شده كه اين رقم نسبت به سال 

قبل 2/5درصد رشد داشته است. 
بر اساس برآورد بانك جهاني، ايران از محل اعزام نيروي كار به خارج در 
سال 2022 بالغ بر 0/6ميليارد دالر درآمد ارزي كسب كرده و از اين نظر 

در ميان كشورهاي منطقه در جايگاه هشتم قرار گرفته است. 
ايران س��هم بس��يار اندكي از درآمد 63 ميلي��ارد دالري خاورميانه از 
اعزام نيروي كار به خارج در سال2022 داش��ته، به طوري كه درآمد 
600 ميليون دالري ايران از اين مح��ل تنها معادل يك  درصد كل اين 
رقم بوده است. در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، كشور مصر با درآمد 
32/3ميليارد دالري در صدر كشورهاي منطقه قرار داشته و مراكش 
با 11/4ميلي��ارد دالر، لبنان با 6/8ميلي��ارد دالر، اردن با 4/6ميليارد 
دالر، فلسطين با 3/5ميليارد دالر، تونس با 2/1ميليارد دالر، الجزاير با 
1/8ميليارد دالر، ايران با 0/6ميليارد دالر و عراق با 0/1ميليارد دالر به 
ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در سطح جهان، هند بيشترين 
درآمد را از اعزام نيروي كار داشته است. اين كشور در سال2022 بالغ 
بر 100 ميليارد دالر درآمد از اعزام نيروي كار به خارج داش��ته اس��ت 
و مكزيك با 60 ميلي��ارد دالر و چين با 51 ميلي��ارد دالر به ترتيب در 

رتبه هاي دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته اند. 
........................................................................................................................

 عنوان »بانك سال 2022   ايران« 
براي هشتمين بار به بانك پاسارگاد اهدا شد

بانك پاسارگاد براي هشتمين س�ال عنوان »بانك سال ايران« را 
كسب كرد و توسط »نشريه بنكر« )The Banker( به  عنوان »بانك 
برتر ايران در س�الBank Of The Year( »2۰22(  معرفي ش�د. 
به  گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، بر اس��اس اعالم نشريه 
بنكر، اين بانك پس از كس��ب عنوان بانك برتر اس��المي ايران در 
سال2022 اين بار در موفقيتي ديگر جايگاه »بانك برتر ايران در 

سال2022« را نيز از آن خود كرد. 
 مؤسسه بنكر در ارزيابي بانك سال2022، شاخص هاي متعدد و 
كاربردي از جمله رشد و عملكرد بانك ها، نوآوري هاي استراتژيك 
انجام شده توس��ط آنها، تكنولوژي هاي مورد اس��تفاده و خدمات 
ارائه شده توسط بانك  ها و ساير شاخص هاي مربوط را مورد ارزيابي 
دقيق قرار داده و پس از بررسي بيش از هزار بانك در سراسر دنيا، 
در هر كش��ور فقط يك بانك را به  عنوان بانك برتر س��ال معرفي 
كرده اس��ت. در اين راستا بانك پاس��ارگاد با درخشش در تمامي 
شاخص هاي مورد بررسي، بانك برتر سال 2022 ايران شد. پيش 
از اين نيز بانك پاس��ارگاد به  عنوان پرافتخارترين بانك ايراني در 
سال هاي 2010، 2012 تا 2016 و در سال2021 موفق به كسب 

اين عنوان شده بود. 
گفتني اس��ت ارزيابي انتخاب بانك هاي برتر س��ال در هر كشور 
فرايندي رقابتي و دقيق است كه ساالنه توسط نشريه بنكر انجام 
مي پذيرد. به دليل اعتبار باالي اين جاي��زه، اكثر بانك هاي معتبر 
جهان در اين رقابت شركت می كنند، به  همين دليل اين جايزه در 
زمره معتبرترين جوايز در صنعت بانكداري تلقي می شود. كسب 
عنوان بانك برتر سال بيانگر س��رآمد بودن بانك هاي منتخب در 

تمامي معيارهاي مورد ارزيابي در كشور خود است.

خديجه نادری    |    مهر

 اضافه برداشت 30 همتی 
 يك بانك دولتی براي تأمين مالی

2 شركت دولتي!
خبرهاي رس�يده حاكي از آن اس�ت كه در پي حذف ارز ترجيحي 
و ني�از جدي دو ش�ركت دولت�ي جهت تأمي�ن مناب�ع ريالي الزم 
براي خريد ارز نيمايي و واردات كاالهاي اساس�ي به كشور، بانك 
كش�اورزي به عنوان بانك عامل تأمين كننده مناب�ع ريالي اضافه 
برداش�ت هايي براي تأمين نقدينگي اين ش�ركت ها داشته است. 
به گزارش تس��نيم، اوايل س��ال جاري بود كه دولت تصميم به حذف 
ارز ترجيح��ي گرف��ت، ب��ا توجه ب��ه اجرايي ش��دن اين تصمي��م ارز 
4هزارو200توماني كه تا پيش از اين براي واردات كاالهاي اساسي مورد 

استفاده قرار مي گرفت، حذف شد. 
به اين ترتيب متوليان اصلي واردات كاالهاي اساس��ي كه شامل چند 
شركت محدود به ويژه شركت بازرگاني دولتي و شركت پشتيباني امور 
دام بودند، پس از حذف ارز ترجيحي باي��د ارز مورد نياز خود را به جاي 
4هزارو200 توم��ان با نرخ ارز نيمايي تهيه مي كردن��د. اين موضوع به 

معناي نياز ريالي حداقل پنج برابري اين شركت ها بود. 
در نتيجه ميل نقدينه خواهي اين دو شركت دولتي افزايش يافته است. 
به نظر مي رسد اين دو ش��ركت دولتي به منظور جبران كسري شديد 
نقدينگي مورد نياز خود پس از حذف ارز ترجيحي اقدام به دريافت وام 

از بانك كشاورزي كرده اند. 
    اضافه برداشت 3۰ هزار ميليارد توماني بانك كشاورزي

سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد و دارايي در خصوص تسهيالت بانك 
كشاورزي با اشاره به اضافه برداشت حدود 30 هزار ميليارد توماني اين 
بانك از بانك مركزي گفته بود كه اين اقدام به منظور پرداخت تسهيالت 
به متقاضيان انجام شده و پرداخت تسهيالت 78 درصد نسبت به سال 
گذشته رشد داشته است. اين موضوع در جلسه مشترك با كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي و در پاسخ به سؤال يكي از نمايندگان 
در خصوص پرداخت تسهيالت به كش��اورزان مطرح شده بود و روابط 

عمومي وزارت اقتصاد آن را منتشر كرد. 
    پرداخت ۷۸ درصد تسهيالت جاري بانك كشاورزي 

به 2 شركت دولتي
بررس��ي اطالعات مربوط به تس��هيالت بانك كش��اورزي طي ش��ش 
ماهه ابتدايي س��ال1401 نشان مي دهد در بخش تس��هيالت جاري از 
مجموع 53 هزارو366 ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت شده اين بانك 
35 هزار ميليارد تومان معادل 65/5درصد كل تسهيالت پرداخت شده را به 
دو شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و شركت سهامي پشتيباني 
امور دام كشور پرداخت كرده است. در اين بين سهم شركت مادر تخصصي 
بازرگاني دولتي ايران 30 هزارو387 ميليارد تومان و سهم شركت سهامي 

پشتيباني امور دام كشور 4 هزارو632 ميليارد تومان بوده است. 
همچني��ن حجم كل تس��هيالت غيرج��اري بانك كش��اورزي حدود 
12 هزار ميليارد تومان است كه از اين رقم 4 هزار ميليارد تومان مربوط 
به شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور و 5 هزارو700 ميليارد تومان 

مربوط به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران بوده است. 
گفتني است رقم تسهيالت ارائه شده به دو شركت مادر تخصصي بازرگاني 
دولتي ايران و سهامي پشتيباني امور دام كشور در بخش تسهيالت جاري 
برابر 65/5درصد و در بخش غيرجاري برابر با 78 درصد كل تسهيالت 
اين بانك است، در نتيجه مي توان گفت كه بخش عمده تسهيالت بانك 
كشاورزي به اين شركت ها پرداخت شده و سهم بسيار كمي به كشاورزان 
و فعاالن حاضر در اين حوزه اختصاص پيدا كرده اس��ت،  بنابراين شايد 
بتوان گفت كه يكي از داليل اصلي رشد 78 درصدي پرداخت تسهيالت 
توسط بانك كشاورزي و اضافه برداشت 30 هزار ميليارد توماني اين بانك 
حذف ارز ترجيحي و نياز شركت هاي واردكننده بزرگ كاالهاي اساسي 

به تأمين سرمايه در گردش بوده است. 
گفتني است فراهم كردن امكان اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي در 
شرايط ايجاد كسري نقدينگي، يكي از مهم ترين ابزارهاي بانك مركزي 
جهت ساماندهي و مديريت بازار پول است كه در نظام بانكي كشور نيز 
مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع بانك ها مي توانند با پرداخت مازاد با 

 درصد بسيار باال از منابع پرقدرت بانك مركزي استفاده كنند. 
طي سال هاي گذشته نيز بانك ها وقتي به داليل مختلف مانند تأمين 
مالي سرمايه گذاري هاي غيراقتصادي خاص يا به هر دليل ديگر دچار 
ناترازي مي شدند، براي تراز كردن منابع مالي و پشتيباني از سپرده هاي 

مردم به اضافه برداشت از بانك مركزي روي مي آوردند. 
........................................................................................................................

 ركوردشكني دولت 
در پرداخت تسهيالت خرد بانكي

از بهمن ماه سال گذشته تا مهرماه رقمي نزديك 3۸هزار ميليارد 
تومان ب�ه يك ميليون نف�ر پرداخت ش�ده كه بس�يار قابل توجه 
اس�ت و در تاري�خ بانك�داري اين ميزان پرداخت نش�ده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، سيدعباس حسيني در نشست مشترك وزير اقتصاد 
با نمايندگان اس��تان هاي شمالي كش��ور در مجلس شوراي اسالمي 
اظهار كرد: در ش��بكه بانكي كش��ور گلوگاه هاي متعددي وجود دارد 
كه تس��هيالت دهي را با مش��كل مواجه مي كند كه يكي از مهم ترين 
آنها، موضوع سرمايه بانك هاست. امسال دولت و مجلس كمك كردند 
35 هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي از محل 
واگذاري سهام انجام شود. وي ادامه داد: اميدواريم در بودجه سال آينده 
بتوانيم دغدغه ها را رفع كنيم كه البته در حال پيگيري چند مسئله با 
استفاده از ابزارهاي مختلف هس��تيم، از جمله اينكه به  صورت جدي 
بانك ها اموال مازاد خود را زودتر بفروشند و از محل فروش اموال مازاد 
س��رمايه پايه بانك ها افزايش پيدا كند كه در اين شرايط توان بانك ها 

مي تواند چند برابر افزايش يابد. 
معاون وزير اقتصاد همچنين گفت: اگر بتوانيم ساختار مالي بانك ها را 
از طريق افزايش سرمايه نقدي اصالح كنيم، بخش زيادي از مشكالت 

آنها در حوزه تسهيالت دهي رفع مي شود. 
وي با اشاره به جهت گيري دولت در تسهيل در اعطاي تسهيالت خرد 
يادآور شد: از بهمن ماه سال گذشته تا مهر ماه رقمي نزديك 38 همت 
به بيش از يك ميليون نفر پرداخت شده كه بسيار قابل توجه است و در 

تاريخ بانكداري اين ميزان پرداخت نشده است. 
حسيني يادآور شد: اين موضوع از جهت گيري هاي اصلي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي بوده است و در راستاي اين جهت گيري در حالي كه 
سرمايه بانك قرض الحسنه مهر ايران 2هزارو500ميليارد تومان بود، 
با دستور وزير اقتصاد و همراهي س��هامداران به 5 هزار ميليارد تومان 
افزايش يافته و در ادامه نيز قرار است به 10 هزار ميليارد تومان برسد و 
اين جهت گيري در تمامي بانك هاي تحت پوشش در دست پيگيري 
است. وي همچنين گفت: بر اساس گزارش بانك مركزي در هشت ماهه 
ابتداي سال جاري 87 همت وام قرض الحسنه پرداخت شده كه معادل 

108 درصد كل سال گذشته است.

شـركت گاز اسـتان زنجان در نظر دارد پروژة 
گازرساني به روستاهاى علم كندى، تات قشالق، 
خضر چوپان و چاى قشالقى از توابع شهرستان 
ماه نشـان را به شـرح ذيـل از طريق سـامانه 
تداركات الكترونيكى دولت از طريق مناقصه برگـزار نمايد. كليه مراحل 
برگزارى مناقصه (اعم از اسـناد مناقصه، دعوت نامه ها، اصالحيه ها و...) از 
www.  طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سـايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 
الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند و ملزم به پيگيرى از 

سامانه مى باشند. 
الف) شرح مختصر كار: 

  اجراي شبكه توزيع  فوالدي و پلي اتيلن به اقطار 63، 90 الى 125 و 160 
ميليمتر به طول تقريبى 30600 متر 

  ساخت و نصب و راه اندازي335مورد انشعاب پلي اتيلن 
  مدت انجام كار 720 روز مي باشد.

  پروژه فاقد پيش پرداخت مى باشد.
ب ) شرايط متقاضي:

  دارا بودن رتبه 5 و باالتر در رشته تأسيسات و تجهيزات
  تأييديه صالحيت HSE از شركت گاز استان زنجان 

  عطف به بخشنامه سازمان برنامه و بودجه كشور شماره 1401/73039 
مورخ 1401/02/21، با موضوع «مديريت تعارض منافع و جلوگيرى از تبانى 
در ارجاع كار»  رعايت تمامى مفاد بخشنامه فوق الذكر الزامى است.(ضمناً 

بخشنامه فوق به پيوست اسناد مناقصه مى باشد)
  برآورد ريالى پروژه: 223,527,705,852ريال (به حروف  دويسـت و 
بيست و سه ميليارد و پانصد و بيست و هفت ميليون و هفتصد و پنج هزار و 

هشتصد و پنجاه و دو ريا ل)
   ج ) محل، زمان و مهلت تكميل و تحويل مدارك:

از كليه متقاضيـان واجد شـرايط دعوت مي شـود با مراجعه به سـامانه 
  www.setadiran.ir تداركات الكترونيكـى دولت (سـتاد) بـه آدرس
(بخش مناقصه) نسبت به دريافت و تكميل اسناد مناقصه طبق زمانبندي 

زير اقدام فرمايند.
  مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى: 1401/09/13 لغايت 1401/09/16

  مهلت عودت اسناد ارزيابى كيفى: تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ  
1401/10/01

   ضمناً هزينه درج آگهى (هر دو نوبت) به عهده برنده مناقصه مى باشد.
د ) مناقصه گران مي توانند جهت كسـب اطالعات بيشـتر با شماره تلفن 
33146225-024 واحد تنظيم پيمان شـركت گاز اسـتان زنجان  تماس 

حاصل فرمايند.
   بارگذارى مدارك در سامانه سـتاد صرفًا از طريق امضاى الكترونيكى 

مورد تأييد مى باشد.
   توضيح: اين آگهى در شبكه اطالع رسانى نفت و انرژى (شانا) به آدرس  
www. shana .ir،  سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس  
"www.setadiran.ir  و پايـگاه ملى اطالع رسـانى مناقصـات به آدرس

http: iets. mporg .ir درج گرديده است.
     روابط عمومي شركت گاز استان زنجان

آگهي ارزيابى كيفى مناقصه گران
شناسه آگهى: 1417783عمومي يك مرحله اي

شركتگازاستان زنجان

نوبت  اول   

 مزايده اجاره ملك  آموزشى يا كارگاهى
عقيدتى سياسى  تيپ 230 گرگان

بدين وسيله يك دهنه از ملك آموزشى يا كارگاهى در استان 
گلستان شهرستان گرگان در منطقه بلوار جانبازان از مورخه  
1401/9/12 الـى 1401/9/18 جهت اجاره به مزايده گذاشـته 
مى شـود. مراتب جهت اطالع بيشـتر و هماهنگى با مسئول 

مالى آقاى صابرى (09119668129)تماس حاصل فرماييد. 


