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وزارت جهاد ممنوعیت عرضه 
تخم مرغ فله ای را رد کرد

توسعه ایرانی- 
معاون امــور دام وزارت 
جهاد کشاورزی گفت: 
صحبت ها درباره عرضه 
تخم مرغ بصورت بسته 

بندی هنوز به قطعیت نرسیده است.
مرتضی رضایی افزود: قیمت تخم مرغ باالست و 
عرضه آن به صورت بسته بندی بار مضاعفی از لحاظ 

مالی بر دوش مصرف کنندگان قرار می دهد.
وی افزود: اگر قرار باشد تخم مرغ تنها به صورت 
بسته بندی عرضه شــود نباید این موضوع موجب 

گران تر شدن این محصول شود.
رضایی گفت: برخی تشکل ها اعالم کرده اند که 
از اول بهمن عرضه فله ای تخم مرغ متوقف می شود، 
ولی تا کنون در این خصــوص هیچ چیزی قطعی 
نشده و بعید اســت این موضوع در زمان ذکر شده 

عملی شود.
    

رشد ۴۸ درصدی ارزش 
سرمایه گذاری خارجی مصوب

توسعه ایرانی - 
سرمایه گذاری خارجی 
مصــوب در بخــش 
صنعت، معدن و تجارت 
در ۹ ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۴۸ درصد و از 

نظر ارزش ۱۲۸درصد رشد داشته است.
بر اســاس آمار وزارت صمت، در ۹ ماهه امسال 
۱۲۹ مورد ســرمایه گذاری خارجی با ارزش ۴.۳ 
میلیارد دالر در کل کشــور به تصویب رسیده که 
بخش صنعت، معدن و تجارت با ۱۰۴ مورد و حجم 
سرمایه گذاری ۱.۴ میلیارد دالر، به ترتیب سهم ۸۰ 

و ۳۳ درصدی را به خود اختصاص داده است.
سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، 
معدن و تجارت طی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل از لحاظ تعداد ۴۸ درصد و از نظر 

ارزش ۱۲۸ درصد رشد داشته است.
در دوره مــورد بررســی از لحــاظ حجــم 
سرمایه گذاری ســهم بخش صنعت ۸۷.۵، معدن 
۵.۷ و تجــارت ۹.۳ درصــد اســت. از ۱۰۴ مورد 
سرمایه گذاری خارجی در این بخش، ۴۲ شرکت 
با ۱۰۰ درصد ســهامدار خارجی، ۵۱ شــرکت به 
صورت مشارکتی با شــرکای داخل )J.V( و ۱۱ 
مورد به صورت مشــارکت مدنی، بیــع متقابل و 

BOT هستند.
بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در دوره 
مورد بررسی در گروه های ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، 
ساخت ماشین آالت و تجهیزات و همچنین انتشار، 

چاپ و تکثیر بوده است.
چهار کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری 
خارجی مصوب کشورهای: آلمان، چین، ترکیه و 

انگلستان هستند.
    

صادرات 25 میلیارد دالر کاالی 
غیرنفتی در 9 ماه

توسعه ایرانی - 
معاون توسعه بازارهای 
صادراتــی ســازمان 
توســعه تجارت ایران 
گفت: با وجود تشدید 
محدودیت های ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا، 
تحریم  ها و فشارهای اقتصادی استکباری در ۹ ماه 
امسال، وضعیت بازارهای صادرات کشور بهتر شده 
و اکنون باالی ۹۰ درصد از دروازه های مرزی برای 

صادرات فعال هستند.
 مجتبی موســویان ریزی با بیــان این مطلب، 
افزود: برخی کشــورها مانند افغانســتان که روند 
صادرات ایران به آنها منفی شــده بود، نیز اکنون 

مثبت شده است.
وی بیان کرد: برخی از شــرکای اصلی تجاری 
ایران مانند چیــن و عراق که هر کــدام به تنهایی 
۲۵ درصد صادرات کشور را جذب می کنند، شیب 
تند و بسیار منفی صادرات به آنها با مالیمت تغییر 

کرده است.
معاون توســعه بازارهای صادراتی ســازمان 
توسعه تجارت ایران ادامه داد: از مجموع ۲۰ کشور 
صادراتی هدف ایران که حدود ۹۰ درصد صادرات 
کشور به مقصد آنها انجام می شود با وجود کرونا و 
تحریم ها، صادرات به هفت کشور نسبت به پارسال 

مثبت شده است.
موسویان ریزی یادآور شــد: در ارتباط با سایر 
کشــورهای هدف صادرات نیز روند بسیار منفی 
صادرات مالیم شده و انتظار می رود در ادامه سال، 
حجم صادرت کشور نسبت به سال گذشته حداکثر 

۱۰ درصد کاهش یابد و ۹۰ درصد محقق شود.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

آلودگــی شــدید هــوا، امســال 
افکار عمومــی را به ســمت مدیریت 
غیراقتصادی صنعت گاز ایران ســوق 
داد. بعد از قطع شــبانه برق خیابان ها 
و معابر تهران ســخنگوی شرکت برق 
اعالم کرد که ایــن اتفاق به دلیل قطع 
گاز نیروگاه های برق رخ داده اســت. 
بالفاصله بعد از ایــن موضوع آلودگی 
شــدید هوا توجه تهرانی ها را به خود 
جلب کرد و پس از آن قطع گاز صنایع 
از کارخانه هــای ســیمان گرفتــه تا 
پتروشیمی ها یکی یکی خبرساز شد. 
صنایع به رســانه ها گفتند که به دلیل 
قطع گاز ناچار شده ند از سوخت آالینده 
مازوت استفاده کنند. این در حالی است 
که ایران بزرگترین ذخایر گازی جهان 
را در اختیار دارد؛ اما اداره غیراقتصادی 
صنعت گاز کــه حاال بــا آلودگی هوا 
عمومی شده است، پیش از این با خبر 
اعتراض گاه و بیگاه کارگران عســلویه 

نسبت به معوق شدن حقوق شان عمق 
گرفتاری در این صنعت را می رساند. 

هدررفت خیره کننده گاز در ایران
سال هاست هر زمستان بیژن زنگنه، 
وزیر نفت خبر می دهد که سال آینده 
مشــکل قطع و کمبــود گاز برطرف 
می شــود، اما وعده همــان و قطع گاز 

همان. 
ایران برای رفع کمبــود گاز نیاز به 
توســعه فازهای تکمیل نشده پارس 
جنوبــی دارد، اما گرفتــاری تحریم و 
نبود تکنولوژی به صرفه از یک سمت 
و رویگردانی ســرمایه گذاران خارجی 
از سمت دیگر موجب شــده است که 
تولید گاز مطابق بــا برنامه ریزی ها و 

چشم اندازها پیش نرود.
این معضل را در کنار هدررفت باالی 
انــرژی در ایران بگذاریــد که به دلیل 
تجهیزات قدیمی و فرسوده رخ می دهد. 
گزارش هــای دریافتــی از مدیریت 
دیسپاچینگ شــرکت ملی گاز ایران، 
نشان می دهد که میزان هدررفت گاز 

در شبکه سراسری حدود۲۳،6 میلیارد 
مترمکعب در سال ۹۸ گزارش شده که 
معادل ۹ درصد مصرف گاز کشور است. 
این میزان ارزشی معادل 6.6 میلیارد 
دالر دارد که رقم بسیار کالنی به حساب 

می آید.
بجز این ایرانی ها یکی از رکودداران 
مصرف باالی گاز هستند و جالب است 
که سیاستگذاران این صنعت با وجود 
مصرف بی رویه انرژی در ایران نه تنها 
یارانه هــای کالنی به آنهــا پرداخت 
می کنند که همین چنــد وقت پیش 
بیژن زنگنه، وزیر نفت خبر داد که از دی 
ماه ۹۹ گاز یک ســوم ایرانی ها مجانی 

می شود! 
محمدرضا خطاطــی، مدیربخش 
صنعت شــرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت در همین زمینه دیروز به صدا و 
سیما گفته که ایران، رتبه اول پرداخت 
یارانه انرژی را در جهــان دارد. او گفته 
است که بر اساس آخرین گزارش های 
مراجع بین المللی، کشور ما در فهرست 

پرداخت کننــدگان یارانه انــرژی، با 
اختالف زیاد نسبت به دومین کشور، 
در صدر قرار دارد.  خطاطی تاکید کرده 
اســت که بر اســاس آخرین آمار ارائه 
شده در ترازنامه منابع هیدروکربوری 
کشور در سال ۹6، ایران ساالنه ۵۱ و ۲ 
دهم میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت 
می کند که ۳۴ درصد ایــن یارانه، در 

حوزه نیروگاهی پرداخت می شود.
واردات گاز برای ایران به 

صرفه تر است
از گرفتاری های تولید گاز در ایران 
که عبور کنیم؛ دیپلماســی نامناسب 
موجب شده است که واردات گاز ایران 
هم با مشکل مواجه شود. بهمن صالحی، 
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی ایران به مهر گفته است 
که هزینه گاز تولید شده از مبدا عسلویه 
و رساندن آن به شمال کشور با هزینه گاز 
وارداتی از ترکمنســتان قابل مقایسه 
نیســت و نفع اقتصادی در واردات از 

ترکمنستان است.

او همچنیــن توضیح داده اســت: 
افت فشار مخزن گازی پارس جنوبی و 
پرباری مصرف گاز نیز از جمله مواردی 
است که در ایجاد چنین چالشی که این 
روزها با آن دست و پنجه نرم می کنیم، 
مؤثر بوده است. اما آنچه در مقوله واردات 
گاز ارزان از ترکمنستان اهمیت دارد، 
مقوله دیپلماسی انرژی است. ایران با 
واردات گاز از ترکمنستان در حقیقت 
دیپلماســی انــرژی خــود را تقویت 

می کند.
صالحی تاکید کرده اســت: ایران 
می توانست به جای افغانستان، مسیر 
امنی بــرای انتقال گاز ترکمنســتان 
باشد در حالی که با غفلت از این فرصت 
موجب شدیم تا این کشور از طریق خط 
لوله تاپی گاز خود را بیرون از مرزهای 
ایران به هندوستان صادر کند. به این 
ترتیب می توانستیم عالوه بر ایجاد تنوع 
مبادی تأمینی گاز، شریک استراتژیک 
ترکمنستان باشیم و یک نفع اقتصادی 

دو طرفه را شکل دهیم.
باخت ایران از ترکمنستان 

جالب است که بدانید ایران فرصت 
طالیی تجارت گاز را هم به ســادگی از 
دست داد. ایران تا سال ۹۵ کمبود گاز 
خود را از محل واردات از ترکمنستان 
تامین می کرد که البته با این کشــور 
دچار اختالف جدی شد و ترکمنستان 

صادرات گاز خود را به ایران قطع کرد. 
ترکمنســتان چهارمیــن دارنده 
ذخایر گازی دنیاســت، امــا به دلیل 
نداشتن دسترسی بزرگ به کشورهای 
مصرف کننده گاز، مجبور اســت گاز 
خود را ارزان تر از سایر تولیدکنندگان 
عرضه یا ترانزیت کند. کشوری که ۷۰ 
درصد از درآمدهای خود را به صادرات 
گاز می بیند ولی در چند سال گذشته 
به دلیل کاهش قیمت گاز و همچنین از 
دست دادن دو مشتری اصلی گاز خود، 

در وضعیت بغرنجی به سر می برد.
بزرگترین منتفعان این وضعیت اما 
عشق آباد، روسیه و چین هستند هرچند 
که ایران هم می توانست با جدی تر کردن 
مذاکرات خود با دولت ترکمنســتان، 

مانند چین و روسیه امتیازات خوبی را 
از این کشــور دریافت کند ولی در یک 
اشتباه بزرگ، این کشــور را به سوی 
داوری بین المللی سوق داد و موجب شد 

همه چیز به ضرر ایران تمام شود. 
ســقف قــرارداد گازی ایــران و 
ترکمنســتان ســاالنه ۱۰ میلیارد 
مترمکعب بود که بــه دلیل اختالف 
طرفین در ســال ۹۵، ترکمنســتان 
صادرات گاز به ایــران را متوقف کرد 
تا اختالف دو طرف پس از مذاکرات 
نامنظــم، بــه داوری بــرده شــود. 
ترکمنستان بجز ایران، به کشورهای 
چین و روســیه نیز گاز صادر می کرد 
که با کنــار رفتن تهران و مســکو از 
خرید گاز ترکمنســتان در دو دوره 
متفاوت، چیــن یگانه خریــدار گاز 
همسایه شمالی ایران شد و چینی ها 
پس از هند و پاکستان وارد مذاکرات 
جدی با ترکمنستان شدند. این اتفاق 
در حالی رخ می دهد که پاکســتان 
ســالیان طوالنی با ایــران خط لوله 
گاز داشــت اما باز هم به دلیل همین 
دیپلماسی نامناسب اقتصادی، هرگز 
حاضر به اســتفاده از آن نشد و حاال 
بدون عبــور خط لولــه گاز از ایران و 
عبور آن از افغانســتان مشتری گاز 

ترکمنستان شده است. 
حاال به بیان ســاده  تر، ایران نه تنها 
خود را از گاز ارزان ترکمنستان محروم 
کرده اســت بلکه بازار پاکستان را نیز 
به طور کامل در اختیار عشق آباد قرار 

داده است.

باخت ما، به عنوان بزرگترین مالک گاز جهان

ایران، فرصت ویژه ترکمنستان را واگذار کرد
بر اساس آخرین آمار ارائه 

شده در ترازنامه منابع 
هیدروکربوری کشور در 

سال ۹۶، ایران ساالنه 5۱ و 
2 دهم میلیارد دالر یارانه 

انرژی پرداخت می کند که 
۳۴ درصد این یارانه، در 

حوزه نیروگاهی پرداخت 
می شود

خبر

در حالی که نوســان گیران در هفته اخیر 
تالش گســترده ای را برای تغییر کانال دالر و 
افزایش قیمت ارز به کار بســتند اما این مانور 
در حساس ترین شــرایط اقتصادی با شکست 

روبرو شد.
به گزارش خبرگــزاری خبرآنالین، رئیس 
کل بانک مرکــزی در صفحه شــخصی خود 
در اینســتاگرام با اســتقبال از پایــان دوره 
ریاســت جمهوری ترامپ در آینده ای نزدیک 
تاکید کرده است: از ۱۵ مرداد ۹۷ که تحریم ها 
و فشار حداکثری آغاز شد تا ۱۵ آبان که تحریم 
بانک مرکزی و بانک های کشور را شامل شد، 
بی ســابقه ترین تحریم غیرقانونی وضع شده 
علیه اقتصاد کشور بود تا حدی که هیچ یک از 
بخش های اقتصاد و تجارت خارجی ایران نبود 

که مشمول تحریم واقع نشده باشد.
 او هرچند جزئیاتی را درباره آزادی پولهای 
بلوکه شده و همچنین میزان افزایش صادرات 
نفتی اعالم کــرده اما تاکید کرده اســت: در 
ســال ۱۳۹۸ و ســال ۱۳۹۹ درآمد ناشی از 
صادرات نفت ایران کمتــر از ۲۰ میلیارد دالر 
بود کــه دسترســی بانک مرکزی بــه آن نیز 
بسیار کمتر از این رقم بود.  این در حالی است 
که درآمدهای ارزی ناشــی از صدور نفت در 
سال های قبل همراه با دسترسی به آن ساالنه 

بیش از ۴۰ میلیارد دالر بوده است. اعالم 
رییس کل بانــک مرکزی مبنی بر 

افزایش صادرات نفت ایران همراه 
با شــمارش معکوس بــرای لغو 

تحریم ها نشــان می دهد بازار ارز 
ایران می توانــد تحوالت مثبتی را 

تجربه کند.

چرا قیمت دالر افزایش یافت؟
بازار ارز البته در هفته گذشــته تحت تاثیر 
برخی اخبار سیاسی نیز قرار داشت. خبر آغاز 
غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم توسط ایران از 
یک سو و همچنین توقیف نفتکش کره جنوبی 
و حتی اقدامات مشــکوک دولت آمریکا که با 
هشــدارهای صریح ظریف وزیر امور خارجه 
ایران همراه شد،طبیعتاً بازار ارز و نیز تحت تاثیر 
قرار داد.  این اتفاقات سبب شد افزایش قیمت 
دالر در روزهای سه شــنبه و چهارشنبه هفته 
اتفاق بیفتد و دالر وارد کانــال ۲6 هزار تومان 
بشود.از سوی دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق در 
خصوص افزایش نرخ تسعیر دالر در بودجه سال 
۱۴۰۰ نیز سیگنال افزایشی را به بازار ارز مخابره 
کرد. با این حال افزایش عرضــه دالر به بازار با 
هدف پیشگیری از زیان بیشتر در آینده عامل 
بازگشت قیمت دالر به ۲۵کانال  هزار تومانی 
بود . به نظر می رسد با توجه به تحلیل ارائه شده از 
سوی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
بازار ارز حاال با سیگنال مثبت مواجه باشد که 
این ســیگنال می تواند در هفتــه جاری روند 

قیمتی ارز را در بازار تحت تاثیر قرار دهد.
 اولیــن ســیگنال قیمتی خبــر افزایش 
درآمدهای نفتی و خبــر دوم ، خبر پول های 
بلوکه شده ایران رد دیگر کشورهاست. فروکش 
هیجانات سیاســی و همچنین آغاز شمارش 
معکوس برای لغو تحریــم ها می تواند 
زمینه را برای بهبود شرایط در بازار 
ارز فراهم کــرده و حتی برخی از 
معامله گران می گویند احتمال 
ورود دالر به کانال ۲۴ هزار تومان 

در این هفته باالست.

سیگنال های مهم همتی به بازار ارز

 ورق در بازار دالر برمی گردد؟
شــرکت آب وفاضالب خوزســتان درنظردارد مطابق قانون برگزاری 

مناقصات  پروژه زیررا به شرکتهای واجد شرایط واگذار  نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
قیمت مناقصه گران و گشــایش پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 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.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز 

تماس ۰۲۱-۴۱۹۳۴

- اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت مي باشد. و براساس 
زمانبندي قید شده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت 

بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.
تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه 

اعالم شده در این سامانه مي باشد.
                    آخرین مهلت تحویل اســناد مناقصه تا ساعت ۱۰ روز گشایش 

پاکت ها مي باشد.
محل تحویل پاکت )الف( اسناد مناقصه: عالوه بر ارائه تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه ســتاد، مناقصه گر مي بایست اصل 
تضمین را در یک پاکت مناســب با عنوان پاکت »الف« قرار داده و الک و 
مهر نماید. روي » پاکت الف« ، عنوان و موضوع مناقصه، نام و مشخصات 

مناقصه گران، ذکر گردد و طبق برنامه زماني اعالم شده به شرکت آب و 
فاضالب خوزســتان به آدرس اهوازـ کیانپارسـ  فلکه اولـ   شرکت آب 
و فاضالب خوزســتانـ  طبقه پنجم دبیرخانه حراست و امور محرمانه ، 

تحویل دهد.
گشــایش پاکت ها از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت در 
دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشدوحضورپیشنهاددهندگان 

درجلسه گشایش، بالمانع است .
آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصا ت کشور

  http://iets.mporg.ir
 سایت اینترنتي شرکت :www.abfakhz.irمی باشد .

روابط عمومی وآموزش همگانی  شرکت آب وفاضالب خوزستان

آگهی مناقصات مندرج در جدول ذیل در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت 

نوبت دوم

»سهامی خاص«


